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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* O Contraponto e o Voto de cada um

Quando esta edição do jornal Contraponto, chegar as mãos dos leitores, provavelmente, as eleições/2014, estarão definidas.

Me refiro especialmente no contexto federal, por atingir a sociedade como um todo.

Os dois partidos que estão no segundo e decisivo turno, tem projetos de governo bem distintos: um tem um programa de cunho social, reconhecido por qualquer segmento sério da sociedade, corroborado por doze anos de governo com mudanças sociais inquestionáveis; o outro, defendem idéias liberais, entretanto sem assumirem, rezando na bíblia do capitalismo.

Em todo este processo, que sacode nossa ainda incipiente democracia a se lamentar o papel parcial, tendencioso, irresponsável, da grande mídia, representada pelos grandes grupos de comunicação, através dos jornalões, TVS e emissoras de rádios, como: Sistema Globo, jornais Folha de São Paulo, Estadão, etc, que, "estupram" a liberdade de expressão, deixando de forma clara e irrefutável, em que lado estão.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva
Relatório de atividades da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC

* Boletim informativo do mês de outubro da Diretoria Executiva da Associação dos ex-alunos do IBC

Disponibilizamos um CD com material especializado para técnico de atividade judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

No dia 23/09 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

No dia 07/10 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre Pessoas com Visão Monocular.

No dia 08/10 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre a existência da Associação dos Ex-Alunos.

No dia 14/10 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre o Dia Internacional da Bengala Branca.

No dia 21/10 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre Dados oficiais sobre empregabilidade de pessoas com deficiência.

- O departamento de Tecnologia cria o projeto Advogados na Rede, onde Advogados e juristas do segmento debaterão o direito com o foco no segmento dos deficientes visuais.

- A rádio Contraponto, estreou dois novos programas: Estante Contraponto, resenha literária produzida e comandada por Marcos Rangel e Maurício Zeni; E Momento Paralímpico, produzido e comandado por Roberto Paixão.



#3. O IBC  EM FOCO

 Colunista: VITOR ALBERTO DA SILVA MARQUES ( vt.asm@oi.com.br)
 
Nesta coluna apresentarei o quadro geral do colégio eleitoral para a direção do IBC para o exercício 2015/2018.
Em seguida encaminho as propostas discutidas amplamente pela comunidade do IBC aos  candidatos
à direção.

* Colégio eleitoral do IBC

A listagem aqui mostrada foi fornecida pelos setores competentes da instituição de acordo com as normas eleitorais vigentes.

1. Alunos do Ensino Fundamental - do 2º ao 9º ano que alcançam até o mês de novembro, 16 anos completos:
Total - 83;
alunos do Programa Educacional Alternativo - (PREA)
Total - 3;
alunos da reabilitação que cumprem as exigências das normas eleitorais:
total - 40;
médicos residentes vinculados a programas do MEC matriculados no 2º e no 3º ano:
Total - 12.

Total geral do segmento cujo peso do voto corresponde a 20% de acordo com as normas vigentes: 138.

Servidores da instituição:
a) Quadro permanente - 238;
b) servidores cedidos e em exercício no IBC: 8;
c) servidor anistiado: 1.
Total geral de servidores, estes com peso do voto correspondendo a 80%: 247.
O total do contingente que compõe o colégio eleitoral de votantes é de 385.
Como o voto não é obrigatório, esse é apenas um dado que certamente não se concretizará.

Como prometi, encaminho em seguida as propostas discutidas por grande parcela da comunidade do IBC, especialmente a mais interessada, a  serem entregues a todos os três candidatos. Na ocasião tive a satisfação de contribuir com muitas dessas propostas.


Leiam com atenção. Se puderem, reflitam e contribuam na medida do possível. Embora eu não concorde com todos os pontos apresentados, penso que devemos respeitar democraticamente todas as visões à cerca da política da instituição, em uma perspectiva pluralista de ideias.
O único segmento não contemplado nessa proposta foi o dos ex-alunos.
Porém, constatei algumas inserções por parte de candidatos que se preocuparam com esse segmento
O documento não é perfeito mas é uma contribuição que entendo válida.


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO A SER APRESENTADO AOS CANDIDATOS QUE CONCORRERÃO À DIREÇÃO DO IBC (2014)

1. Manutenção do caráter e dos objetivos de instituição pública, oferecendo uma educação de qualidade sem qualquer custo à população, mantendo e assegurando a continuidade da gratuidade aos cursos ofertados pelo IBC (Braille, Soroban e demais);

2. Implantação do Ensino Médio Técnico, prioritariamente para alunos com deficiência visual, de acordo com as condições da instituição;

3. Regulamentar o horário de trabalho dos Técnicos Administrativos em 30 horas, conforme Decreto Presidencial 4.836, de 09/09/2003;

4. Democratizar o acesso e dar publicidade aos atos, informações administrativas e serviços prestados pelo IBC;

5. Buscar estabelecer a obtenção da autonomia administrativa do IBC;

6. Estabelecer objetivos e metas para a implantação de cursos de graduação voltados à prestação de serviços e ao ensino e educação especializada;

7. Criar e desenvolver cursos de pós-graduação (especialização), ministrados por docentes do IBC, abordando o ensino e debate da educação especializada;

8. Participação direta da comunidade do IBC na gestão da Caixa Escolar, através da reformulação profunda de seu estatuto, que permita a construção de seu novo regimento;

8.1. Estabelecer a obrigatoriedade da prestação de contas - administração de serviços e bens, assim como das entradas e saídas de recursos - da Caixa Escolar;
8.2. Criar a rotina de prestação de contas pública - da administração e dos recursos recebidos e gastos - quanto à utilização dos espaços internos do IBC – academia, piscina, campo, estacionamento e o sítio em Itaboraí;
8.3. Participação da comunidade escolar na eleição do gestor da Caixa Escolar;

9. Fim da 'privatização' das estruturas (academia de ginástica) e dos espaços internos  (estacionamento, campo de futebol, piscina, quadra de esporte) do IBC;
9.1.  Regulamentar o uso do estacionamento, exclusivamente para uso de funcionários do IBC, com possibilidade de uso pelos pais e responsáveis a partir de avaliação do Serviço Social;

10. Gestão participativa - servidores, médicos e residentes - nos serviços médicos oftalmológicos prestados pelo serviço de saúde do IBC;

11. Garantia da continuidade das discussões em torno do Projeto Político Pedagógico (PPP), em bases amplamente democráticas, com consulta direta a todos os segmentos da comunidade escolar;

12. Convocação de uma Estatuinte, com ampla participação da comunidade escolar, para elaboração de um regimento interno democrático para o IBC;

13. Estabelecimento de um plano de preservação, tratamento e catalogação das documentações históricas do IBC. Este plano envolverá os documentos escolares, médicos (se possível) e acervo da biblioteca, considerando, para a realização desta atividade, as demandas apresentadas pelos setores responsáveis pela guarda dos respectivos documentos;

14. Gestão participativa e democrática na manutenção e condução do Internato - envolvimento de professores, pedagogos, psicólogos, assistentes de alunos e outros técnicos, pais, e alunos, internos ou não;

15. Adotar uma política de transparência junto à comunidade nos processos licitatórios, de modo a permitir revisão e/ou extinção de serviços prestados ao IBC por parte de empresas beneficiárias com essa exploração, uma vez constatado que esses serviços contratados não atendem aos anseios da comunidade do IBC;

16. Assistência médica oftalmológica gratuita aos que procuram este atendimento no IBC;

17. Estabelecer permanente fiscalização sobre empresas e serviços terceirizados, consultando informações, no TCU e na CGU, sobre a idoneidade econômica e administrativa das empresas e seus proprietários/diretores que vierem a realizar serviços no âmbito do IBC;

18. Exigir junto às empresas o cumprimento da correta relação trabalhista - respeito às horas de trabalho, à regularidade mensal no pagamento de salários e a necessária qualificação dos trabalhadores na prestação de serviço no IBC, em se tratando especialmente do serviço terceirizado;

19. Adotar uma política de acessibilidade em todas as áreas do IBC, incluindo sua base  arquitetônica e o site da instituição, além de tudo o que gira em torno de sua base digital e de suas barreiras atitudinais, alimentadas pelos preconceitos.

20. Delimitar o trabalho voluntário a atividades cujas funções não apresentem similaridade com as atividades profissionais existentes no IBC;

21. Formação de uma equipe multidisciplinar permanente que acompanhe e auxilie os docentes dos segmentos de ensino e educação do IBC;

22. Assegurar a manutenção e a autonomia institucional e acadêmica para a realização e desenvolvimento de pesquisas e estudos nos espaços do IBC. Para a configuração desta proposta há que se assegurar, principalmente, o respeito à vigência da Portaria nº 126 de 07/07/2014, definidora dos horários das atividades educacionais de classe e extraclasse;

23. Consulta à comunidade escolar sobre a elaboração do orçamento anual recebido pelo IBC para suas atividades e definição participativa quanto à utilização dos recursos;

24. Ampliação do diálogo entre os setores educacionais e de saúde do IBC;

25. Informatização completa do IBC, incluindo uma Intranet onde se possa ter acesso e cadastrar informações pertinentes ao trabalho em cada setor, com os alunos, reabilitandos e pacientes (por exemplo, histórico escolar, histórico médico, anamnese, presenças, cronogramas, etc.);

26. Garantir a manutenção da Escola no âmbito do IBC;

27. Permitir o acesso de táxis e carros particulares para embarque e desembarque de funcionários na área do estacionamento;

28. Delimitar a livre circulação de pais, responsáveis e outras pessoas no espaço educacional;

29. Implementação de projetos, cursos e oficinas para condicionar a permanência dos pais e responsáveis dentro do IBC;

30. Melhoria das condições físicas e higiênicas (por exemplo, ar condicionado nas salas de aula, limpeza e disponibilidade de insumos nos banheiros, etc.);

31. Criação de uma ouvidoria para alunos, reabilitandos e pacientes.



#4.  DV EM DESTAQUE

Colunista: JOSÉ WALTER FIGUEREDO  (jowfig@gmail.com)

* Efeito Visual produz material acessível para exposição sensorial ‘O Sorriso da Borboleta’ do Senac Consolação

Neste trabalho, a Efeito Visual foi a responsável por todas as etapas de desenvolvimento das peças, da adaptação da arte à transcrição dos textos, impressão em tinta e braille.
A Efeito Visual Estúdio Serigráfico foi a empresa responsável em tornar acessível as singelas lembranças que foram distribuídas ao público visitante da exposição sensorial “O Sorriso da Borboleta”, realizada entre 7 e 11 de outubro, no Sesc Consolação, em São Paulo, durante a 
Semana Senac de Inclusão e Diversidade. Neste como explica Rosilene Araújo, diretora de acessibilidade da Efeito Visual Estúdio Serigráfico, coube à empresa desenvolver uma proposta 
acessível da ideia do artista em distribuir estes pequenos mimos preparados pelos organizadores aos visitantes da exposição sensorial. 
Produzidas em papel, as borboletas tinham de um lado imagem de uma das obras do artista Ca Cau – responsável pelas obras em exposição na mostra –, e do outro, trechos de poesias aplicadas sobre fundo colorido, em texto ampliado e em braille.
“Nós optamos por usar a Resina Braille – técnica da qual somos os desenvolvedores – porque a sua característica proporciona qualidade muito superior tanto visualmente quanto ao toque,  especialmente às pessoas com deficiência visual, para as quais o braille tem sua maior finalidade. Esta qualidade visual que a Resina Braille possui tem incentivado cada vez mais profissionais e empresas a aderirem em seus impressos a comunicação em braille, o que é altamente benéfico para toda a sociedade”, completa a empresária.

Sobre a Exposição Sensorial
O artista Ca Cau criou um trabalho chamado “O Sorriso da Borboleta” para a Semana Senac de Inclusão e Diversidade, realizada no início de outubro, em São Paulo. A obra consiste em um túnel com música, pintura, vídeos, poesias em áudio e cheiros.
Para Ca Cau a poesia é o fio condutor dos seus trabalhos e a obra “O Sorriso da Borboleta” não poderia ser diferente. O público pôde sentir, tocar, experimentar, expandir novas reflexões e afetos. A humanização é o foco principal, relatou ele na ocasião.
Ca Cau é compositor, cantor, artista plástico, poeta e possui parcerias com artistas renomados. Sua carreira musical é marcada por apresentações nacionais e internacionais, destacando-se em  Montreux Jazz Festival e a turnê Acordes pro Mundo, na qual recebeu o prêmio Brazilian International Press Award, nos EUA.
Fonte: Rede Saci

***

* Além de existir devemos ser!

Os pensamentos e reflexões que estão em "Além de existir devemos ser" me ensinaram duas máximas: ser forte para que nada me derrote, e ser eu para que ninguém esqueça.
A Surdocegueira é a deficiência que mais "afeta" a essência da sociedade, porque leva a distância imposta pelas perdas visuais e auditivas, assim como a impaciência que se gera pelas dificuldades de comunicação. Desta maneira, remete às pessoas surdocegas a condição mais temida pelos seres humanos: o "estar sozinho" como sinônimo de abandono, distinto de "solidão" que se pode eleger e desfrutar quando não se tem medo de si mesmo. Alex Garcia - Pessoa Surdocega

A Obra
"Além de existir devemos ser" é um livro onde escrevo vários pensamentos e reflexões que deram e ainda dão sustentação ao meu desenvolvimento, Eu, Alex Garcia, uma pessoa surdocega, me graduei e pós graduei, derrubei e derrubo paradigmas, sou extremamente realizado como pessoa, e 
estes pensamentos me acompanham. Para mim estes pensamentos e reflexões foram e são uma espécie de "receita para o sucesso", construídas de minha relações com o cotidiano. Os pensamentos e reflexões que estão em "Além de existir devemos ser" me ensinaram duas máximas: ser forte para 
que nada me derrote, e ser eu para que ninguém esqueça.

O Autor
O Gaúcho Alex Garcia é uma das Pessoas Surdocegas e Pessoa com Doença Rara mais conhecidas no Mundo. É coordenador do Núcleo Regional Rio Grande do Sul do Instituto Baresi. Especialista em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS foi o primeiro 
Surdocego brasileiro que cursou uma Universidade. Fundador-presidente da Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdocegos e Multideficientes - Agapasm. Alex Garcia Foi a única pessoa surdocega do no mundo a participar da Reunião de Alto Nível alto nível sobre Deficiência e 
Desenvolvimento "O caminho a seguir: Agenda de Desenvolvimento Inclusivo em Deficiência para 2015 e além" realizada no ano de 2013 na sede da ONU em Nova York Iorque. É pioneiro no Brasil ao desenvolver a primeira pesquisa em campo para localização de Surdocegos, que abrangeu o Estado do RS Rio Grande do Sul e teve como principais apoiadores a Federação Sueca de Surdocegos e a Federação Mundial de Surdocegos. É considerado o "Pai" da Surdocegueira no Rio Grande do Sul. Desde 2004 de forma voluntária, pela primeira vez no Brasil estruturou o trabalho de atendimento domiciliar com as famílias de Surdocegos para informações e orientações educacionais, encaminhamentos médicos e sociais. E acima de tudo, preparação de profissionais para atuação com Surdocegos em seus locais de origem, adaptando locais e programas especiais em escolas de Ensino regular ou Especial. Escritor. É a 1ª primeira Pessoa Surdocega a escrever um livro sobre Educação na América Latina. Sua obra "Surdocegueira: empírica e científica" foi editada em 2008 e em 2010 editou a obra infantil "A Grande Revolução". Jamais abdicando de sua 
autonomia, é registrado na Biblioteca Nacional como editor pessoa física - Prefixo Editorial 908690. Em 2009 venceu o Prêmio Sentidos, concurso nacional promovido pela Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência – Avape, Revista Sentidos e Rede Record de Rádio e 
Televisão, sendo sua história de superação eleita a maior do ano no Brasil. É Rotariano Honorário - Rotary Club de São Luiz Gonzaga/RS. Foi a primeira Pessoa Surdocega a ser aluno da Mobility International USA – Miusa em 27 anos de história dessa organização. Foi a primeira Pessoa 
Surdocega, no Brasil e América Latina, a ministrar os cursos de formação de professores com total autonomia, em Cuiabá/MT e Niterói, onde teve como dois alunos com deficiência (uma jovem educadora cega e um jovem educador surdo). É colunista da Revista REAÇÃO e do Portal Planeta 
Educação e consultor da Rede Educativa Mundial - REDEM e do Instituto Inclusão Brasil.

Como adquirir a obra
1- Faça seu pedido enviando mensagem de e-mail para Alex Garcia - surdocegueira@gmail.com
2- Valor R$ 20,00
3- Agora que você encaminhou seu pedido aguarde que o autor em breve irá contatar para destacar detalhes de pagamento e remessa
4- A remessa leva em média 5 dias úteis para chegar em seu endereço
5- A remessa já está incluída no valor. Você não paga mais nada e recebe em sua casa
6- O valor R$ 20,00 é apenas para as vendas via correio. Nas feiras e congressos será R$ 15,00

Outras obras do autor
A Grande Revolução (Disponível para venda)
www.agapasm.com.br/agranderevolucao/index.asp
Surdocegueira: Empírica e Cientifica (Disponível para download)
www.agapasm.com.br/surdocegueiraempiricaecientifica/index.asp
Fonte: Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdocegos e Multideficientes

***

* “A Despedida” será exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo com novo recurso de acessibilidade

O filme, dirigido por Marcelo Galvão e protagonizado por Nelson Xavier e Juliana Paes, contará com um exclusivo aplicativo para pessoas com deficiência visual e auditiva.
O longa-metragem “A Despedida”, vencedor de quatro Kikitos no Festival de Gramado, foi selecionado para competir na 38a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que acontece na cidade de 16 a 29 de outubro. O filme será exibido durante o festival de cinema com recursos de 
acessibilidade através do MovieReading, novo aplicativo (disponível em smartphones e tablets) que permite sincronização em tempo real com o longa.
Recentemente, “A Despedida” foi o longa-metragem brasileiro mais premiado na 42a edição do Festival de Gramado. Elogiado pela crítica e público, conquistou os Kikitos de “Melhor Diretor” para Marcelo Galvão, “Melhor Ator” para Nelson Xavier, “Melhor Atriz” para Juliana Paes e 
“Melhor Fotografia” para Eduardo Makino.
Este é o sexto longa-metragem da Gatacine e o primeiro no qual Galvão – que também é o roteirista - pode explorar um novo gênero, o romance. Bem diferente de tudo o que o cineasta já fez, “A Despedida” mostra que não existe idade para sonhar e amar. Inspirado em fatos reais e referências 
autobiográficas, o filme conta a história de Almirante, um homem de 92 anos que decide rever o maior amor de sua vida, sua amante, uma mulher apaixonada por ele e 55 anos mais nova.
“‘ A Despedida’ fala sobre um amor verdadeiro, sem limites e sem preconceito. Um filme único que, através da montagem e das interpretações dos protagonistas, nos coloca sob uma nova perspectiva, 
fazendo com que deixemos de ser meros espectadores para nos tornarmos também personagem”, destaca Galvão.

Sobre o MovieReading
O aplicativo MovieReading possibilita baixar tanto legendas quanto audiodescrição em Língua Portuguesa (PTBR), para que sejam sincronizadas, em tempo real, com o filme. Desta forma, o longa “A Despedida” poderá ser assistido com autonomia e riqueza de detalhes por quem tem deficiência visual (ou certos tipos de deficiência intelectual), já que a audiodescrição – descrição em áudio de todo conteúdo visual, das ações, expressões dos atores aos cenários e figurinos – permite melhor compreensão do conjunto da obra.
O MovieReading também beneficiará usuários de legendas convencionais ou de legendas Open Caption que, além das falas, indicam em forma de texto todo o conteúdo sonoro, como as músicas, efeitos e ruídos. Este tipo de recurso é direcionado a pessoas com deficiência auditiva.
A tecnologia foi trazida ao Brasil pela Iguale Comunicação de Acessibilidade, após uma parceria com a empresa italiana Universal Multimedia Access.

Sobre as sessões de A Despedida na Mostra
Espaço Itaú De Cinema - Frei Caneca 1
18/10/2014 - 21:00 - Sessão: 194 (Sábado)
Cinecaixa Belas Artes - Sala Spcine
21/10/2014 - 21:45 - Sessão: 532 (Terça)
Espaço Itaú De Cinema - Frei Caneca 3
28/10/2014 - 17:15 - Sessão: 1075 (Terça)
Saiba Mais
Facebook: www.facebook.com/filmeadespedida
Fonte: Rede Saci

***

* Mochila Digital: inclusão ou mais exclusão?

Mesmo que as escolas ainda desconfiem da eficiência e eficácia do uso de dispositivos eletrônicos na sala de aula, a transição para formatos digitais esta se mostrando irreversível.
Como escreveu Celso Ming(1) , a Mochila é Digital! Segundo o artigo, o Ministério da Educação (MEC) aplicou, para o ano letivo de 2014, R$ 67 milhões em ferramentas digitais complementares aos livros impressos e o edital de compra de 2015 já prevê a aquisição de livros digitais e obras multimídia, com vídeos, animações, mapas interativos e outros recursos associados aos textos escritos. Em algumas escolas, o material escolar do Ensino Médio, por vezes se limita a um caderno de anotações e ao tablet, equipamento que leva vantagem de poder ser usado no ano seguinte. O diretor de Ações Educacionais de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Rafael Torino, citado no artigo de Ming, diz que “Este é um processo gradual de inserção digital, não será obrigatório e não será uma substituição pura e simples dos livros impressos”. Ótimo! As escolas, professores, pais e alunos terão opção, ou seja, poderão escolher entre o livro impresso ou o livro digital.
Mas, como ficam os alunos com deficiência que são impossibilitados de usar uma versão impressa? Eles terão acesso aos livros no formato eletrônico em igualdade de condições? Vejamos as seguintes situações.
Para os alunos cegos, o formato digital pode ser uma ótima oportunidade para terem acesso aos livros, já que não podem ler versões impressas e as versões em braile nem sempre estão disponíveis. Pessoas cegas podem ler livros se estiverem em formato eletrônico utilizando leitores de
tela (programas que “falam” com voz sintetizada) ou um linha braile (equipamento eletrônico acoplado ao computador do usuário que reproduz em braile - por meio de pinos que sobem e descem - o conteúdo da linha do texto apresentada na tela). Para alunos com baixa visão, conteúdos no formato digital também podem fazer toda a diferença. Livros impressos podem ter tipografias que não atendem as necessidades destes alunos que para visualizar podem precisar de letras ou espaçamentos entre linhas muito maiores, ou então mudar o contraste entre as cores do texto e a de
fundo (exemplo: fundo preto com letras brancas). A disponibilização de livros com essas características não parece viável e nem tem sido contemplada pelas editoras. Entretanto, se o livro estiver no formato digital, eles poderão ser lidos mais facilmente no computador (com softwares ampliadores), em tablets ou em equipamentos específicos de leitura conhecidos como e-readers, já que todos possuem recursos para atender a estas necessidades específicas das pessoas com baixa visão. Os alunos com dificuldade de mobilidade nos membros superiores também poderão se beneficiar da versão digital. Segurar ou “virar” as páginas de um livro pode ser muito mais fácil em um tablet do que na versão impressa. A versão digitalizada poderia dar-lhes autonomia para fazer
isto, quer por um toque na tela, quer por comando de voz. Para alunos com dislexia, com  dificuldade de leitura ou de aprendizagem o formato digital pode ser também de grande valia. Poderão usar sintetizadores de voz que sincronizam a fala com a localização do cursor na tela,
sublinhando e destacando as palavras lidas enquanto é feita a leitura, o que pode favorecer a relação entre sons produzidos por fonemas e suas respectivas representações gráficas facilitando a aprendizagem. Os livros digitais permitem ainda que alunos com (e sem) deficiência possam, além de ler, fazer marcações, copiar trechos, soletrar palavras, fazer buscas em dicionários online etc. Livros digitais podem inclusive conter multimídia embutida (arquivos de áudio e vídeo) que com certeza tornarão o aprendizado mais dinâmico e divertido. Um livro digital (e-book) pode ser lido em computadores, equipamentos específicos (e-readers), em tablets ou celulares que suportem esse recurso e pode ser armazenado em vários formatos como: PDF, HTML, e-Pub, DAISY, iBook,
Kindle entre outros. O que é extremamente importante saber é que, dependendo do e-reader ou do formato do e-book escolhidos, o livro (mesmo que digital) poderá não ser lido por determinadas tecnologias de apoio (conhecidas como assistivas), como os leitores de tela (usados pelos alunos cegos), os ampliadores (usados por alunos de baixa visão ou os sintetizadores de voz, se o conteúdo digital não for adequadamente “acessibilizado”). “Acessibilizar” um conteúdo digital significa incluir marcações extras e tomar alguns cuidados (como por exemplo, verificar e eventualmente corrigir a ordem de leitura dos elementos da página). Ou seja: NÃO BASTA SER DIGITAL, TEM QUE SER ACESSÍVEL. Garantir a acessibilidade dos livros digitais não é tarefa fácil porque envolve vários atores, mas é meta imprescindível. E como cada ator pode se preparar para esta tarefa tão desafiadora? O que os Governos podem fazer? • Incluir em suas licitações os requisitos de acessibilidade tanto para a compra de tablets quanto para a compra de livros didáticos.
•  Especificar, em detalhes, o que se entende por livro digital acessível (caso contrário, cada Editora criará o seu padrão, segundo o seu entendimento e interesse). • Fomentar o conhecimento dos requisitos de acessibilidade nos livros digitais escolares, junto às editoras, escolas e professores. • Definir responsabilidades na criação do material acessível e na oferta de versões alternativas para atender alunos com deficiências específicas. O que as Editoras podem fazer? • Entender as
necessidades das pessoas com deficiência e seu potencial como consumidor de cultura,  comercializando versões digitais acessíveis. O que as Escolas podem fazer? • Considerar acessibilidade desde o início, quando planejarem o uso de novas tecnologias. • Adquirir somente livros digitais e tablets que sejam acessíveis aos alunos com deficiência, ou prover recursos para criar versões alternativas na própria instituição.
• Capacitar os professores para que utilizem tecnologias assistivas em seu trabalho e entendam as necessidades dos alunos com deficiência com relação ao material digital, utilizando para este fim, por exemplo, os horários de trabalho pedagógico. • Alocar recursos para compra de tecnologias assistivas adicionais, quando for o caso. • Oferecer suporte a alunos com deficiência e a professores para aquisição de tecnologia e treinamento no uso de material digital acessível. • Prover  legendagem e audiodescrição em livros que contiverem recursos multimídia para que alunos cegos e surdos possam acessar o conteúdo em igualdade de condições. O que os professores podem fazer? • Entender as possibilidades da Acessibilidade Digital. • Selecionar livros e vídeos para suas aulas que atendam aos requisitos de acessibilidade e/ou disponibilizar adaptações desses materiais que tenham sido feitas por eles. • Ajudar a identificar as necessidades do aluno com deficiência para que ele tenha acesso aos recursos mais adequados. O que as Organizações Não Governamentais, com foco na pessoa com deficiência, podem fazer? • Liderar movimentos que pressionem fabricantes e
fornecedores a oferecer produtos com acessibilidade para as pessoas com deficiência. • Protestar junto aos Ministérios de Educação e Justiça quando constatarem que os direitos das pessoas com deficiência não estão sendo atendidos. (leia artigo interessante em “Make Kindle E-books
Accessible” da National Federation of the Blind (NFB) sobre o movimento que liderou, desde 2009, contra a Amazon por causa da inacessibilidade do seu produto Kindle, e a orientação que fizeram para que as Universidades não adotassem este produto como padrão em suas instituições). O que os familiares e os alunos com deficiência podem fazer? • Exigir, de suas escolas, que sejam cumpridas as ações do Artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) da
ONU (promulgada no Brasil como Decreto Legislativo 186/08), que diz o seguinte: “Os Estados partes assegurarão que as Pessoas com Deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência... que sejam providenciadas adaptações razoáveis de acordo
com as necessidades individuais... que recebam apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação...” Concluindo: Por ampliarem o acesso de muitos alunos a materiais escritos, o uso de livros digitais nas escolas pode fazer uma enorme diferença na inclusão do aluno com deficiência, mas se não forem acessíveis, serão inúteis, pois criarão novas barreiras, podendo trazer uma exclusão ainda maior para esses alunos. O Brasil, que está se
iniciando no processo de transformação digital na área da Educação, não pode perder esta grande oportunidade de criar condições para que alunos com deficiência tenham não só a oportunidade de entrar na escola, mas de permanecer nela, exercer a cidadania e adquirir conhecimentos necessários para participar, futuramente e produtivamente, do mercado de trabalho e do mercado consumidor. 1. Estado de São Paulo edição
2/fev/2014:
http://blogs.estadao.com.br/celso-ming/2014/02/01/mochila-digital/ *
Texto escrito por Lucy Gruenwald: consultora, palestrante e sócia proprietária da LBG Informática, empresa com foco em trabalhos de Acessibilidade Digital. Coautoria de Cristiana Cerchiari que atua na área de Educação Inclusiva e é cega. Email para contato:
lucygru@gmail.com. Site: www.lbgacessibilidade.com.br
Fonte:rede saci



#5. DE OLHO NA LEI

Colunista: MÁRCIO LACERDA (  marcio.o.lacerda@gmail.com)

* Surdez unilateral não dá direito a vaga reservada para deficientes
Decisão do TRF da 3ª região segue entendimento do STF e do STJ sobre o tema.
Candidato com deficiência auditiva em um dos ouvidos não tem direito a concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais em concurso público. Com esse entendimento, consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o desembargador Federal Johonsom di Salvo, da 6ª turma do TRF da 3ª região, reformou decisão que havia assegurado o direito de um candidato tomar posse no cargo de Assistente em Administração no IFMS como portador de necessidades especiais.
De acordo com a decisão, o exame pré-admissional constatou que o candidato sofre de "disacusia neurossensorialmoderada na orelha esquerda", caso de surdez unilateral, o qual não se enquadra nos termos da legislação atual, como deficiente para concorrer às vagas destinadas a esta categoria. O julgado esclarece que a questão já foi decidida pelo STF. 
Ao analisar caso semelhante, o ministro Gilmar Mendes apresentou voto com o seguinte entendimento: "O Decreto 3.298/99, que regulamenta a Lei 7.853/1989, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, qualificou como deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz".
O relator concluiu que, por si só, a perda auditiva unilateral não é condição apta a qualificar o candidato a concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência. O magistrado acrescentou que o entendimento atual do STJ segue no mesmo sentido.
Processo: 0013041-24.2014.4.03.0000
Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI208392,51045-Surdez+unilateral+nao+da+direito+a+vaga+reservada+para+deficientes; acessado em: 29 de setembro de 2014.
***
* Auxílio técnico presencial aos deficientes para o acesso ao Processo Judicial Eletrônico

Por todo o país, diversos tribunais estão prestando auxílio técnico presencial aos deficientes para o acesso ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), conforme determina a Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu o sistema. O auxílio se dá, por exemplo, na consulta, na digitalização e no envio de peças processuais e documentos. O Processo Judicial Eletrônico não apresenta, também, qualquer barreira ao acesso dos servidores da Justiça que possuem deficiência.

A preocupação com a inclusão dessa parcela da população no novo sistema recebeu atenção especial do CNJ por meio do artigo 18 na Resolução CNJ n. 185, que disciplina o PJe. O artigo determina que os órgãos do Poder Judiciário que utilizarem o PJe manterão instalados equipamentos à disposição de partes, advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico e devem providenciar auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência e que comprovem idade igual ou superior a 60 anos.

O analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (TRT/RS) Guilherme Dellaflora, deficiente visual, é um exemplo da acessibilidade do programa. Guilherme trabalha diretamente com o PJe por meio de um sistema totalmente adaptado, com uso do teclado especial para as suas necessidades. “Com determinação, tem sido possível solucionar obstáculos quando aparecem. O PJe tem se mostrado acessível, embora não intuitivo”, afirmou Guilherme, que trabalha há um ano e meio no tribunal e perdeu a visão aos três anos de idade e, por isso, não possui nenhuma memória visual.

O TRT de Santa Catarina (TRT/SC) possui, desde 2011, uma Central de Atendimento em cada jurisdição onde o PJe foi implantado, aproveitando a equipe dos Serviços de Distribuição – com a distribuição automática dos processos, eles acabaram perdendo a sua função primordial. Atualmente, são nove centrais de atendimento em 25 varas de trabalho que possuem o PJe.

Além de oferecer o serviço de auxílio aos deficientes no acesso ao PJe, o TRT da Bahia (TRT/BA) possui Comissão de Acessibilidade e celebrou convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (Apada) para a contratação de portadores de deficiência no trabalho de digitalização dos processos. Em apenas cinco meses, eles digitalizaram cerca de 5 mil processos, eliminando por completo importante congestionamento no Tribunal.

Já no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), por determinação da Portaria Conjunta n. 53, de 22 de julho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do PJe no âmbito do TJDFT, a "Secretaria de Tecnologia da Informação (Seti) fornecerá auxílio técnico presencial a advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores, partes e pessoas com deficiência ou que comprovem idade igual ou superior a 60 anos". De acordo com informações da assessoria de comunicação do tribunal, o TJDFT disponibilizará equipamentos a partes, advogados e interessados em consultar conteúdos dos autos digitais, digitalizar e enviar peças processuais e documentos em meio eletrônico.

De forma geral, na Justiça do Trabalho, de acordo com o desembargador do TRT do Paraná (TRT/PR) Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é deficiente visual, ainda há dificuldades e é preciso do auxílio de assistentes para usar o sistema, mas a acessibilidade ao PJe está sendo aperfeiçoada por meio da Comissão de Acessibilidade ao PJe do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Na opinião do conselheiro Rubens Curado, ao determinar que os tribunais mantenham estrutura de apoio para consulta a processos, digitalização e envio de peças, a Resolução CNJ n. 185 garante transição tranquila do modelo em papel para o eletrônico aos advogados com eventuais dificuldades de adaptação ao sistema ou impossibilitados de utilizá-lo. “O essencial é que o PJe representa, na prática, uma evolução em termos de acesso de todos à Justiça ou, no mínimo, o mesmo estágio de evolução quando em cotejo com o processo em papel”, diz o conselheiro Rubens Curado.

Segundo o conselheiro, “com essa previsão, notadamente para os advogados e partes com deficiência ou com idade igual ou superior a 60 anos, faculta-se a consulta e peticionamento no PJe, em essência, da mesma forma como no processo em papel, já que basta ao profissional se dirigir ao fórum munido da petição em arquivo ou impressa para protocolá-la nos autos, com a vantagem de que nem sequer será necessário imprimir a peça processual. Isso se não quiser ou puder fazê-lo pela internet, de qualquer lugar do mundo”.

O PJe já está implantado em 34 tribunais brasileiros, além do próprio CNJ e da Turma de Uniformização (TNU) dos Juizados Especiais Federais. Caso o tribunal não estiver disponibilizando o auxílio aos deficientes qualquer interessado pode informar ao CNJ para que seja cobrado o cumprimento.

Luiza de Carvalho
Agência CNJ de Notícias

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/29751:tribunais-facilitam-acesso-de-portadores-de-deficiencia-ao-pje; acessado em: 30 de setembro de 2014.
De Olho na Lei 
Márcio Lacerda
Marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29

#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

Colunista:  SALETE SEMITELA (saletesemitela@terra.com.br)

* Criança Cidadã
(Rosely Sayão)

As crianças são alvo de muitas de nossas contradições. Não consideramos inadequado que elas se manifestem como consumidoras e que façam escolhas dos mais variados tipos; queremos que sejam autônomas com rapidez e isso faz com que se metam em encrencas que não lhes fazem bem e que ainda não têm condições de resolver; insistimos para que sejam precoces na aquisição de conhecimentos especializados e que busquem o sucesso hoje e sempre.

Ao mesmo tempo, consideramos que alguns temas da vida não lhes dizem respeito. Em período eleitoral, dá para perceber que política é um assunto que poucos adultos consideram pertinente a elas. Mas as crianças não compartilham dessa opinião: elas estão envolvidas com as eleições e
com a política. Entretanto, são poucas as que conseguem ter a boa companhia de seus educadores para que comecem a decifrar a complexidade e a importância do assunto.

Você se lembra, caro leitor, que anos atrás as escolas começaram a declarar a importância da educação para a cidadania? Pois é: a maioria colocou essa expressão em seu projeto pedagógico. E o que vemos agora, em tempo de eleições? São poucas as escolas que têm trabalhado o tema em
seu cotidiano com os alunos. Muitas até trabalham, mas de um modo tão fragmentado que não colaboram para que o aluno compreenda sobre as eleições como parte de um processo do regime democrático.

Diversas escolas têm realizado a simulação de eleições para que os alunos entendam os cargos disputados e suas funções, e aprendam a argumentar e a observar os candidatos em seu empenho para convencer os eleitores de que são merecedores de seu voto. Boa parte realiza esse trabalho com alunos dos ciclos mais adiantados. Quantas escolas fazem isso com os alunos da educação infantil e dos primeiros anos do fundamental?

Enquanto isso, as crianças, desde a mais tenra idade, declaram sua preferência por este ou aquele candidato de acordo com o que lhes importa -tom de voz, tipo de roupa, cabelo-, xingam sem pudor outros, afirmam com convicção que todo político rouba, pratica corrupção, mente etc. Muitas crianças testemunham brigas de adultos por causa de suas diferentes preferências políticas, observam a violência da argumentação utilizada neste período, entram de gaiato em farsas inventadas contra este ou aquele candidato. Assim, qual criança vai se interessar por política? E nós devemos querer que elas se interessem!

Parece que as famílias têm feito mais por seus filhos do que as escolas por seus alunos nessa questão: ouvem o que os filhos têm a dizer sobre os candidatos e explicam, sempre que conseguem, os equívocos de sua opinião, tentam conter o palavreado que eles usam, ensinam o sentido de
tantas pesquisas etc. Mas os pais têm o direito de tentar levar o filho para junto de sua posição ideológica, não é verdade?

Por isso faz tanta falta o trabalho da escola em política e cidadania: ela poderia incentivar os alunos a ter visão crítica, a se interessar pelo assunto sem ter de aderir a candidatos ou partidos, como faz a
família, para que, na maturidade, eles façam suas próprias escolhas.
Esse trabalho poderia incentivar as novas gerações a querer dar continuidade ao estado democrático e a ter interesse real por política, não é?



#7. ANTENA POLÍTICA

Colunista:  HERCEN HILDEBRANDT (hercen@terra.com.br)

* Próximas eleições no IBC

Estamos a menos de um mês da eleição para Diretor-Geral do IBC. Nossa instituição atravessa a fase mais difícil de sua história, mas, mesmo assim, os professores João Ricardo Figueiredo, Maristela Dalmolin e Ramon Pereira ofereceram seus nomes para pleitear o cargo.

Desde 2003, a Direção Geral do IBC vem sendo ocupada por servidores técnicos e administrativos devido ao número mais elevado na instituição destes trabalhadores. Como o peso dos votos dos professores e dos técnicos e administrativos é o mesmo, dificilmente um docente seria capaz de suplantá-los em uma disputa eleitoral.

Entretanto, com a realização do recente concurso para o preenchimento de vagas para as duas categorias, parece-me que a relação equiparou-se, se não se tiver invertido, o que, certamente, animou João Ricardo, Maristela e Ramon a candidatar-se.

Considerando os pleitos anteriores,

1 - de acordo com o relatado acima, docentes e técnicos e administrativos têm disputado as eleições corporativamente;

2 - desde que o Diretor-Geral do IBC passou a ser indicado por sua própria comunidade, em 1994, a coordenação de Educação Física participou de todas as eleições com candidatos, sendo o único segmento de docentes a ter exercido mandatos - os dois primeiros (1995-1998 e 1999-2002) -,
através do professor Carmelino de Souza Vieira, que entregou o cargo com elevadíssimo índice de reprovação entre os trabalhadores.

O próximo pleito, marcado para 13 de novembro, será decidido por um eleitorado que pouco conhece o IBC, seu funcionamento, sua história, os candidatos e os próprios cegos e amblíopes.

No mais recente concurso, realizado no início de 2013, o IBC não exigiu dos concorrentes os mais elementares requisitos básicos para o exercício do ensino especializado para cegos, como o domínio do Sistema Braille, período de experiência em atividades com estas pessoas terrivelmente
desacreditadas pela sociedade por preconceitos milenares -, ou pelo menos uma prova de aula. Segundo informação que me chegou, a justificativa da atual Direção para atitude tão irresponsável foi a dificuldade de encontrarem-se profissionais interessados em participar do concurso.

Os professores dos ensinos fundamental e médio federais - IBC, INES, Colégio Pedro II e colégios de aplicação dos institutos de educação técnica e tecnológica e das universidades federais - são os mais bem pagos do país. Por que não se exigir dos profissionais interessados em trabalhar para uma destas instituições o mínimo preparo indispensável para isto?

Os atuais gestores do IBC acreditam que, para manter sua escola, é necessário transformá-lo em um instituto federal de ensino técnico e tecnológico destinado a formar profissionais especializados na educação de "deficientes visuais". A escola deve funcionar como um colégio de aplicação. Para tanto, seu corpo docente deve constituir-se, em sua maioria, de professores pós-graduados (mestres e doutores). Buscavam-se, portanto, trabalhadores que satisfizessem a estas condições. Os requisitos para o bom exercício de suas atividades estavam em segundo plano.

Mas não é este o pensamento dos trabalhadores até então em atividade na instituição. O IBC sempre foi reconhecido por eles como uma escola de ensino fundamental que deveria preparar crianças cegas e amblíopes para integrar-se à sociedade.

Ao longo das últimas décadas, a escola que conhecemos deteriorou-se pelo sucateamento imposto aos serviços públicos pelo estado neoliberal e sofreu grandes modificações em sua organização, tornando-se uma instituição macrocéfala e acrítica, seccionada em diversos departamentos e divisões desconectados, devido especialmente a pressões do Ministério da Educação e à omissão da maioria de seus gestores, muitos dos quais voltados unicamente para sua carreira e afastados daqueles que dependem de seus serviços.

Sua consolidação como escola de referência para cegos e amblíopes deveu-se principalmente a profissionais cegos, com experiência dos problemas que seus alunos enfrentariam ao deixá-lo. Entretanto, com o surgimento da chamada "lei de cotas", para que cegos ou amblíopes trabalhem no IBC, só poderão disputar 5% das vagas oferecidas com concorrentes com outras "deficiências". Já relatei, nesta coluna, o caso de uma professora cega formada em uma escola convencional que, mesmo ouvindo falar de outros cegos que cuidavam de seus próprios interesses com independência, perguntava-se onde encontrá-los, pois ela própria dependia de sua família para quase tudo. Só libertou-se de suas dúvidas quando conheceu o IBC, onde, atualmente, exerce sua atividade
profissional.

O livre convívio com pessoas cegas independentes oferece importantes referências para as crianças que não podem ver. Isto é fundamental para os resultados do IBC

A carreira docente no ensino público federal prioriza a formação acadêmica para a classificação dos cargos. Deste modo, alguns dos novos professores assumiram seus postos com salários acima de outros que já se encontravam em exercício há anos.

Mas caberia a estes preparar os novos colegas para o trabalho.

Os trabalhadores que se habilitam a participar de concursos públicos têm sempre como fonte de informação as normas previstas em seus editais. Se o salário interessa-lhes; se as condições de trabalho lhes são favoráveis; se têm a formação exigida; se sentem-se preparados para o exercício das atribuições do cargo, por que não se candidatar a ele?

Foi o que ocorreu aos concursados em 2013. Se alguém deve ser responsabilizado por sua presença no IBC, são os próprios gestores da instituição. O edital do concurso não exigia - por exemplo - o
conhecimento do Sistema Braille para lecionar na primeira fase do ensino fundamental do IBC. O Braille é o único recurso capaz de oferecer-nos o contato direto com a palavra escrita. Mas isto não foi informado aos candidatos ao concurso por seus promotores.

A recepção dos professores concursados por considerável parte dos que já atuavam no IBC foi hostil, o que certamente influirá no resultado do pleito.

Aposentado, já não tenho informações para avaliar antecipadamente a atuação dos candidatos. Reservo-o para a próxima edição de Antena política. É de importância fundamental para os cegos brasileiros saber do que ocorre à escola de José Alvares de Azevedo, sesquicentenária e reconhecida pelo discurso oficial do Ministério da Educação como "centro de referência em educação e  reabilitação de "deficientes visuais"", em nosso país.

hercen@terra.com.br



#8 EURECA

Colunista: VALDENITO DE SOUZA (valdenito@valdenitodesouza.com)

* Médico de MG cria sensor que pode substituir o uso de bengalas pelos cegos

O oftalmologista Leonardo Gontijo, professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de Belo Horizonte (MG), desenvolveu alguns sensores que poderão ajudar os cegos a se locomoverem sozinhos, sem a ajuda da bengala.
O aparelho, que está sendo patenteado no Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e ainda não tem um nome comercial definido, será apresentado no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, no final do mês de agosto.
Segundo Gontijo, a ideia de criar os sensores surgiu depois que ele atendeu um paciente adulto que perdeu a visão por causa das complicações do diabetes. "Ele entrou no meu consultório escorado pelos filhos e não tinha nenhuma afinidade com a bengala. Era totalmente inseguro para andar", diz.
Por causa dessa experiência, Gontijo decidiu desenvolver os sensores com a ajuda de um eletrotécnico. Os aparelhos são presos em três pontos do corpo: nos joelhos, na cintura e na altura do peito.
Quando houver objetos a pelo menos 1,5 metros de distância do deficiente, os sensores vibram e a intensidade aumenta com a aproximação. A distância em relação aos objetos pode ser regulada.
"Antes de usar os sensores em pacientes, fiz o teste sozinho. Vesti os sensores, espalhei várias mesas e cadeiras num salão de festas, apaguei as luzes e tentei caminhar. Em nenhum momento eu trombei nos objetos."
Gontijo diz que o sensor poderá ser usado por todos os deficientes visuais, mas acredita que aqueles que ficaram cegos depois de velhos aceitarão melhor o equipamento.
"O cego de nascença desenvolve outras habilidades e se dá muito bem com a bengala. Já aquela pessoa que fica cega na maturidade tem mais dificuldades para se adaptar", avalia o oftalmologista.
Por enquanto, não há aparelhos disponíveis para venda, pois o equipamento está em fase de patente. Ainda não há estimativa de preço nem de prazo para o lançamento.

- Preço alto - Deficiente visual desde que nasceu, Sandra Maria de Sá Brito Maciel, 63, vice-presidente da Adeva (Associação de Deficientes Visuais e Amigos), diz que novas tecnologias para auxiliar os cegos são importantes, mas acha muito difícil que os sensores consigam substituir as bengalas.
"O uso da bengala como meio de locomoção para o cego é consagrado em todo o mundo. Além disso, por R$ 50 você compra uma boa bengala e ela vai durar muito tempo. Um sensor desse tipo requer muita tecnologia e, provavelmente, poderá ser comprado apenas pelos cegos que têm condições financeiras", avalia.
Sandra discorda que os cegos adquiridos têm mais dificuldades para se adaptar ao uso da bengala. "O cego adquirido já sabe como são os ambientes e consegue se adaptar à bengala com pouco treino."
//Fonte: Folha SP

*** Comentário do Colunista:

Gostaria de ver este equipamento  na prática. Apesar de sonhar com a substituição da veneranda Bengala, acho muito difícil sua substituição por  outro equipamento, mesmo com toda tecnologia existente.

Apesar de limitada em termo de informações para o usuário, a bengala é de fácil uso e aprendizado, além disto, seu preço e manutenção, se mostram viáveis.

*Fim do Comentário.



# 9. DV-INFO

Colunista:  CLEVERSON CASARIN ULIANA  (clcaul@gmail.com)

* Sete coisas que todo novo usuário de Android deve saber

Prezados,

Segue mais um artigo informativo sobre a plataforma móvel dominante em nossos dias.

Bom proveito e nos vemos.

***

7 coisas que todo novo usuário de Android deve saber
Por: Dan Gookin, Greenbot para a PC World Brasil

Entenda como o “robozinho” da Google lida com apps, atualizações e o compartilhamento de informações para tirar o máximo do sistema.

Um tablete Android não é um computador. E um telefone Android também não. OK, tecnicamente eles são computadores, mas por esse lado seu microondas também é. O que quero dizer é que esses dispositivos móveis tem um jeito próprio de fazer as coisas, que pode parecer estranho para quem está acostumado com um PC. Mas se você entender os sete pontos abaixo rapidamente vai familiarizar-se com seu novo aparelho.

1) Você não controla as atualizações do sistema:
Ao contrário de um computador, você não tem controle sobre as atualizações de sistema do aparelho Android. Isso fica a cargo do fabricante e da operadora de telefonia celular, que decidem se o aparelho será atualizado, como e quando. Aplicativos são atualizados a todo momento e quando isso acontece você é informado por um ícone na barra de notificações no topo da tela. Mas as atualizações do sistema são infrequentes.

Nossa dica: nunca compre o aparelho com expectativa de uma atualização futura. Avalie se ele o atende como é, hoje. Dessa forma, se uma atualização demorar ou nunca acontecer você não ficará frustrado.

2) Os apps fecham sozinhos:
Uma coisa que surpreende a maioria dos novos usuários do Android é a falta de um comando para fechar um app. Em vez disso, para sair de um app basta tocar no ícone Home no rodapé da tela ou escolher outro app na lista Recentes.

Você não precisa se preocupar em fechar um app porque o Android faz isso por você. Se o sistema precisar de mais recursos (como memória), os apps inativos há mais tempo são automaticamente encerrados. Ou seja, você não precisa se preocupar em “abrir apps demais” ou ficar sem memória por isso.

Mas se você realmente quer fechar um app, dê dois toques rápidos no botão Home para abrir a lista de apps recentes. Encontre o app que quer fechar e deslize a miniatura dele para a direita.

3) Andróides adoram compartilhar:
Num PC você abre um programa e aí escolhe o arquivo com o qual deseja trabalhar. No Android é o contrário: você abre o item que deseja editar, salvar, modificar ou enviar, e então toca no ícone Compartilhar para escolher o programa que vai ajudá-lo a completar a tarefa.

Por exemplo, para enviar uma foto por e-mail primeiro abra a imagem no app Galeria. Toque no ícone Compartilhar (normalmente no canto superior direito da tela) e escolha um app com o qual enviar a imagem, como o GMail, Outlook.com, etc. Você será levado ao app escolhido, com uma nova mensagem e a imagem em anexo, e aí basta completar detalhes como destinatário e assunto e enviar. A impressão funciona da mesma forma: primeiro abra a foto (ou documento), depois clique em Compartilhar e escolha que app usar para a impressão.

Tenha em mente que “Compartilhar” nem sempre significa “Compartilhar numa rede social ou enviar para outras pessoas”. Você pode compartilhar um vídeo da galeria com o app do Dropbox para armazená-lo no seu espaço online, ou uma página da web com um app como o Pocket ou Instapaper para guardá-la para ler depois.

4) Baixe apps no Google Play:
Apps (e filmes, livros e revistas) para seu telefone Android estão disponíveis na loja Google Play, usando o app Play Store. Há lojas de apps alternativas como a Amazon Appstore mas para os iniciantes o melhor é se ater à loja da Google.

O catálogo é dividido em categorias (Apps, Jogos, Filmes, Livros) listadas no topo da página principal da loja, e você pode usar o ícone da lupa para fazer buscas por um termo específico. Pressione o botão Instalar na página de um app para baixá-lo e instalá-lo no aparelho.

A loja contém tanto apps gratuitos quanto pagos e nesse úlltimo caso o botão Instalar é substituído por um com o preço do app. Para comprar um app é necessário um cartão de crédito internacional. Não se preocupe se você baixar/comprar um app e apagá-lo do aparelho: você pode baixá-lo novamente mais tarde, sem custo algum, já que os apps são atrelados à sua conta.

Isso é ótimo na hora de mudar de smartphone: basta acessar a Play Store, tocar no ícone Play Store no canto superior esquerdo da tela e escolher Meus Aplicativos no painel. Toque em Todos para ver uma lista com todos os apps que você já baixou ou comprou e toque em um app da lista e no botão Instalar para reinstalá-lo.

O melhor é que você pode comprar e instalar apps remotamente, a partir de qualquer computador conectado à internet. Basta acessar play.google.com e fazer o login com a mesma conta associada ao seu smartphone ou tablet. Pressione o botão Instalar na página do app, escolha o aparelho onde o app será instalado e veja a mágica acontecer.

5) Esqueça o Flash:
A internet está cheia de páginas que tem animações, jogos e vídeos em Flash, mas você só poderá acessá-las no PC. A Adobe descontinuou o desenvolvimento do Flash para Android há pouco menos de dois anos e como conseqüência aparelhos com o Android 4.0 ou mais recente não conseguem reproduzir esse tipo de conteúdo.

Mas nem tudo está perdido: em alguns casos conteúdo disponível em Flash pode ser obtido em formato compatível com aparelhos Android usando um app específico, especialmente no caso de serviços de vídeo como o YouTube ou Hulu.

6) Você pode personalizar a tela inicial:
A tela inicial de um aparelho Android pode ser personalizada à vontade. Ícones podem ser excluídos, movidos ou agrupados em pastas, e widgets com informações úteis (como seu calendário ou a previsão do tempo) podem ser colocados onde você quiser. Se não gostar de algum item, toque e segure o dedo sobre ele e arraste-o até a palavra Remover no topo da tela. Para criar um item, toque e segure o dedo sobre um espaço vazio na tela.

Você também pode tocar e segurar o dedo sobre um app na lista de apps e arrastar o ícone para a posição que quiser na tela Inicial. E para criar uma “pasta” com vários apps, arraste o ícone de um app sobre o de outro. Você pode colocar um app em várias pastas ou até em várias telas.

7) Você pode esconder os apps pré-instalados:
Muitos aparelhos vêm com apps pré-instalados pelo fabricante ou operadora e nem sempre eles são úteis. E na maioria das vezes é impossível desinstalar esses apps, já que eles são considerados “parte do sistema”.

Mas pelo menos você pode ocultá-los. Tecnicamente um app oculto continua instalado (e ocupando espaço) no aparelho, mas não vai aparecer na lista de apps. Basta seguir as instruções que demos no artigo anterior, na edição de setembro deste jornal.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

Colunista DEBORAH PRATES  (deborahprates@oi.com.br)

* Navegando no Seco

A falta de esperança é sinônimo de insegurança, medo, frustração... aonde está o norte?

Liguei a TV e meus ouvidos viram uma notícia sobre o HIDROANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO. O cara falava sobre mobilidade urbana. Em especial, para a pessoa com deficiência, o tema sempre atrai, pelo que redobrei minha atenção.

Para este fim, entendo, modestamente, como mobilidade urbana a possibilidade ou mestria que têm os munícipes de deslocamento no espaço urbano para a realização das atividades cotidianas em tempo satisfatório/confortável e seguro. As cidades têm sido administradas pelos e-gestores que, de seus computadores e em ambientes deliciosos, esboçam suas ordens para que os comandados, de modo ineficaz, deem, por ilustração, Concessão de Uso para que banca de jornal acabe em quinas ou termine em escadas que chegam a lugar algum; hidrômetros sejam instalados sobre rampas; vagas para deficientes marcadas em cantos sem saída impedindo o trânsito de cadeiras de rodas, muletas... Por estas poucas e comuns narrativas fica cristalino que pessoas com deficiência são fictícias, invisíveis, alienígenas! Se o comandante não sabe que erra, como corrigir a rota do navio?!

Amigos leitores, tenho ou não razão em insistir que só poderiam tomar posse em cargos públicos aqueles que soubessem lidar com os seres humanos, que conhecessem as diversidades? ATITUDINAL JÁ! (http://deborahpratesinclui.blogspot.com.br/2014/05/e-humano.html)

Tratava-se de projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, do Grupo Metrópole Fluvial, que consistia numa rede de vias navegáveis composta pelos rios Tietê e Pinheiros, represas Billings e Taiaçupeba, além de um canal artificial ligando essas represas, totalizando 170km de hidrovias urbanas. O desenvolvimento urbano sustentável seria o troféu.

Os rios urbanos transformariam-se em vias para transporte de cargas e passageiros, uso turístico e de lazer e muito mais que o paulistano pudesse sonhar. As justificativas eram maravilhosas, como, por exemplo, o acesso universal à cidade e o bem-estar social. Nossa, achei a ideia; dos deuses; que máximo!

Meus neurônios congelaram. Dei um travão na viagem. Algo havia de errado nas informações. Não fazia muito que havia lido que, pela falta de investimento do governo na ampliação de mananciais em SP, a população sofreria com o esvaziamento das águas na Cantareira, no Alto Tietê... Até a água do fundo das represas, abaixo do nível de captação das comportas, seriam usadas para melhorar o abastecimento. A mídia noticiou que para esse cruel tapa-buraco o governo gastou cerca de R$ 80 milhões para construir canais e instalar bombas.

E chegou o grande dia da "inauguração" do VOLUME MORTO! Como a história se repete é que vale lembrar aqui o imperador romano Otávio Augusto, que criou a política do pão e circo. O ditador continha a revolta da multidão oferecendo alimento e muita diversão. Atualizando, os "e-gestores" paulistas fizeram, inacreditavelmente, festa para a nova edição do VOLUME MORTO! Certo é que o povo fechou o sorriso quando constatou que a água não chegara nas torneiras... e a brincadeira acabara bem perto do outubro eleitoral!!!

Pois é, mas retornando ao sonho da mobilidade urbana traduzido pelo lindo projeto da USP, para o qual os administradores injetaram recursos dos cofres públicos, é que parei para pensar no tremendo contrassenso: como gastar em espetaculares projetos para transformar os rios urbanos em vias para transporte de cargas e passageiros, quando a água está morrendo/secando? Julgo que seria mais coerente se os paulistanos brigassem para que os recursos fossem alocados para a ampliação dos mananciais, o que não acontece há uns 30 anos. Daí é que a coletividade de São Paulo vai sonhando e navegando no seco... e o dinheiro indo comportas abaixo...

A Copa já chegou e, com ela, o circo de Otávio e o futebol! Li que o legado que este planetário evento deixará para o povo será, tão-só, de uns 20%; quer dizer: um LEGADINHO! E a desesperança toma conta da sociedade, em especial, das pessoas com deficiência. Antes sofríamos com a total falta de acessibilidade de todo gênero; depois com os canteiros das inacabadas obras e, pela previsão dos especialistas, permaneceremos no profundo inferno astral... tudo igual... para as pessoas sem deficiência 20%... para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida restarão as mesmas promessas... mais do mesmo. E vamos entoando a canção interpretada por Zeca Pagodinho: "Deixa a vida me levar... vida leva eu... sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu..."

A falta de água em São Paulo não pode ser atribuída à ausência de chuvas nos últimos tempos, assim como os deficientes NÃO podem se conformar com a falta da acessibilidade amparada na absoluta desumanidade dos "e-gestores". Indubitavelmente é a SOLIDARIEDADE o sentimento que nos faz HUMANOS. Os valores e princípios norteadores da ética hão que voltar à moda. Hei de realizar o sonho de ver incluído nos currículos dos cursos universitários a disciplina: o estudo da solidariedade. Somente desse modo retiraremos as pedras que repousam sobre as sementes, que não germinam por falta de OPORTUNIDADE. Precisamos todos da oportunidade da felicidade.

O lema do imperador Augusto está se repetindo em 2014. A Copa está nos entorpecendo/anestesiando. A população está se esquecendo dos problemas do viver diário. A história nos dá conta de que os argumentos de Otávio Augusto se repetem: divertidos e bem alimentados, não teriam por que reclamar. Pão e circo... água do volume morto... Até quando os deficientes suportarão?

O leitor me perguntará: qual a solução? Respondo sem medo de ser prazenteira: a UNIÃO. Que tal se juntássemos todos os humanos que integram os grupos sociais vulneráveis? O IBGE diz que os negros são mais de 52% da população; que os deficientes são mais de 24%...idosos... índios... crianças/adolescentes...mulheres... Certo é que o enlace de todos os que precisam das ações afirmativas/positivas para terem resguardados os seus direitos constitucionais - DIREITOS HUMANOS - daria um novo tom nas regras sociais. Que moral é essa que está ditando a tendência e a moda dos saques, dos linchamentos, dos quebra-quebras... Qual será a fantasia do próximo Carnaval?

DEBORAH PRATES



# 11.PERSONA

Colunista:  IVONETE SANTOS  (ivonete.euclides@gmail.com)

* Entrevista: Geraldo Nunes

O repórter aéreo que não deixou sua deficiência ser maior que a garra e a determinação
Por Priscila Sampaio

"A Grande Função Social do Deficiente na Sociedade é Torná-la mais Solidária"
" Todos nós deficientes somos campeões, somos vencedores, porque superamos a nós mesmos, não precisamos competir entre nós. Cada passo que damos, depois de uma lesão, é uma vitória, uma grande conquista para superar as dificuldades". Com essas palavras do jornalista Geraldo Nunes iniciamos a nossa entrevista. Em meio às emoções de lembranças da infância, detalhamos um pouco de quem é Geraldo além dos microfones. Deficiente físico em razão da epidemia de poliomielite no final dos anos de 1950 (que chegou a ter 794 crianças afetadas em 1960) em São Paulo, aprendeu a andar com seus pais, frequentou escolas regulares e entrou na faculdade de Jornalismo em 1978. Aos vinte anos iniciou sua carreira de repórter em rádio. Hoje, aos 51, é escritor do livro "São Paulo de todos os tempos", sobrevoa a bordo de um helicóptero a capital paulista e nos conta a sua vida e opiniões.

Revista Sentidos: Como foi a sua infância com poliomielite?
Geraldo Nunes: Com 1 ano e meio tive meus braços e pernas afetados pela pólio. Percebo que quando existe um problema de deficiência, há um reflexo em toda a família,os pais se desdobram em esforços, mas apesar disso, eu tive uma infância boa. Naquele tempo nem se falava de campanha de vacinação contra essa doença e estava em implantação a vacina Salk. Os médicos disseram que eu não andaria porque não teria forças nos braços para segurar as muletas. Quando tinha 3 anos, eu usava aparelhos ortopédicos, meu pai me colocava junto à parede, segurava em meus braços e dizia "dá um passinho!". Então eu me esforçava e conseguia dar um passo. Isso era uma alegria total, como um gol no final de copa.

RS: Quando você decidiu ser jornalista?
GN: Desde criança. Por causa da deficiência, eu ficava mais tempo dentro de casa e meu pai gostava de ouvir aos domingos o rádio de pilha na cozinha. Para mim aquilo era uma satisfação, achava que quando ele ligava o rádio, a casa ficava mais alegre. Foi então que comecei a brincar na sala de apresentar um telejornal. Uma vez liguei para uma emissora de rádio e perguntei como fazia para trabalhar lá. Disseram- me que era preciso fazer a faculdade de Jornalismo. Como estava na época de escolher o curso universitário, eu me decidi por essa. Em 1978, entrei na Universidade Metodista, na terceira chamada. Quando comecei, logo pensei em procurar emprego, 
pois se eu fosse esperar terminar o curso para depois buscar oportunidade, ninguém iria me contratar por ser inexperiente e pela minha deficiência. Meu primeiro emprego foi na rádio Jovem Pan, como rádioescuta (aquele que acompanha o noticiário de outras rádios).

RS: E sua família como se comportava perante sua independência?
GN: Sempre tive apoio da minha família, apesar de eu ser meio despojado, e minha mãe se preocupava, mas conquistei minha independência e fui ganhar o mundo sem medo de  acessibilidade. Passamos por algumas dificuldades, porque perdi meu pai aos 13 anos. Minha mãe queria que eu estudasse e trabalhasse. Como eu estudava e trabalhava na rádio Jovem Pan, para ela estava tudo bem.

RS: Houve algum momento difícil em sua vida?
GN: Em março de 1971, com 12 anos, fui internado para fazer uma operação para tracionar a coluna e evitar que ela se desviasse com o meu crescimento. A preparação foi dolorosa e precisei ficar engessado do pescoço até a cintura durante 7 meses, em repouso absoluto. Então o que fazia? Escutava rádio. Fiquei por dentro de toda a programação e passei a admirar ainda mais.

RS: E como foi o começo no mercado de trabalho?
GN: Não tive dificuldade para começar a trabalhar na Jovem Pan, porque o prédio tinha amplos elevadores e era plano. Apesar da minha deficiência, sempre subi escadas e não tinha esse temor de locais serem acessíveis ou não. Depois da Pan, fui para a Rádio Capital. O espaço tinha escadas e não me atrapalharam, no entanto, contava com a sensibilidade da chefia, pois ela sabia da mobilidade reduzida. Minha mãe temia que eu me machucasse nas coberturas jornalísticas mais conturbadas, como a greve dos metalúrgicos do ABC de 1979.

RS: Quais foram os acontecimentos importantes para sua carreira?
GN: Fernando Vieira de Melo foi quem me contratou na Jovem Pan e aceitou um deficiente na emissora. Na Rádio Capital, aconteceu algo muito bom que foi a contratação do jornalista Clóvis Nobre de Paula para rádioescuta. Ele era cego, então comecei a observar como trabalhava. Clóvis decorou as teclas da máquina de escrever e datilografava as notícias para o redator e depois começou a fazer matérias por telefone. "Hoje, fazer entrevista desse modo é comum em todos os veículos de comunicação e isso abre um mercado de trabalho para o deficiente que queira ser jornalista. Trabalhei na assessoria de imprensa dos governos de Paulo Maluf e Orestes Quércia. Foi criado uma editoria de rádio que cobria as atividades dos governadores. Eu acompanhava e transmitia as informações nas viagens pelo interior de São Paulo. Na Rádio Bandeirantes tive um grande amigo chamado José Paulo de Andrade, diretor de jornalismo. Ele confiou em mim plenamente, chegando a me pautar para cobrir a doença do Tancredo Neves, em 1985. Na véspera de tomar posse da Presidência do Brasil, Tancredo passou mal, foi levado para o Hospital de Base em Brasília, operado e transferido para São Paulo. Foi um drama de 28 dias. E o Zé Paulo não se intimidou em colocar um deficiente para cobrir esse acontecimento. Ele é uma pessoa de  grandiosidade. E finalmente, em 1989, entrei na Rádio Eldorado, já como repórter aéreo. Fui contratado pelo Marco Antonio Gomes. Gosto muito de trabalhar nessa empresa e sobrevoo São Paulo cobrindo o trânsito há 20 anos.

RS: E hoje como acredita que estão as políticas para a inclusão do deficiente?
GN: Hoje existe uma sensibilidade maior, porém sempre é preciso mais iniciativas. O Brasil é uma fábrica de deficientes, pois nos voos que faço sobre São Paulo vejo no mínimo 2 acidentes com motoqueiro por dia, e normalmente sofrem lesão que pode ser medular. Há inúmeras vítimas do trânsito, da violência urbana e de acidente de trabalho. Por isso, os governantes nunca podem se acomodar, sempre é preciso fazer mais. As campanhas de prevenção de acidentes que existem hoje são ineficazes.

RS: E o mercado de trabalho para os deficientes?
GN: O problema é a falta de qualificação, é necessário ter uma formação acadêmica, uma dificuldade para o deficiente em razão das barreiras que enfrenta e pelos custos da formação. Acredito que os governos deveriam abrir uma lei de cotas para os deficientes como a dos negros, e não somente para universidade, mas também em escolas do ensino fundamental particulares. Isso ajudaria na formação para conquistar o mercado de trabalho.
Geraldo Nunes diz que seu lugar é no céu de São Paulo e não pretende deixar de fazer a cobertura do trânsito tão cedo. Mesmo depois do acidente em que o helicóptero que estava a bordo precisou fazer um pouso de risco na Marginal Pinheiros, umas das principais avenidas da capital, em 2005. "Voar é a sensação de liberdade, pois é o retorno das dificuldades que enfrento no dia-a-dia no chão", conclui.



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco (coluna livre):

* Transplante de córnea cada vez mais longe para portadores de ceratocone

Brasília, Apesar de ainda ser um dos maiores desafios da oftalmologia o tratamento do ceratocone, após 200 anos da primeira descrição, deixa o transplante de córnea cada vez menos recomendado diante das alternativas individualizadas que vem se desenvolvendo. É o que afirma o físico, presidente da indústria brasileira Mediphacos, Marcelo Soares, que esteve no Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB) esta semana, para discutir, com o corpo clínico e oftalmologistas convidados, os novos caminhos dos anéis intracorneanos utilizados no tratamento do ceratocone.
Centro de estudos - O Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), por meio de seu Centro de Estudos Oftalmológicos, realiza um ciclo de palestras sobre o desenvolvimento das alternativas para tratamento de ceratocone e dos altos astigmatismos por meio do implante de anéis intracorneanos ou intra-estromais. Serão convidados três desenvolvedores de anéis brasileiros. Marcelo Soares, que desenvolveu o Keraring, foi o segundo da série que iniciou com a exposição, em março, do criador do Cornealring, o oftalmologista Frederico Bicalho. 
 
Para o presidente do HOB, Canrobert Oliveira, "o propósito desses debates é, além da atualização constante do corpo clínico e dos oftalmologistas de Brasília, contribuir com a troca de vivências com o desenvolvimento da oftalmologia eficaz e criativa que se faz no Brasil". 
 
O ceratocone é uma das patologias mais desafiadoras para os oftalmologistas por variadas razões entre as quais o fato de que não existem duas ocorrências iguais e os pacientes que são prejudicados estão no ápice de suas vidas produtivas. Cerca de 80% dos portadores tem entre 15 e 25 anos de idade. "É grande a exigência de dedicação do oftalmologista para planejar o tratamento" diz Soares. 
 
O ceratocone é uma doença não-inflamatória que altera a estrutura da córnea tornando-se mais fina e com formato de cone. A estimativa é de uma a cada mil pessoas apresentem o quadro de ceratocone. 
 
Alternativas - Há alguns anos, a orientação dos médicos era basicamente óculos para portadores de ceratocone inicial, lentes de contato para os intermediários e transplante de córnea para os casos avançados, lembrou Marcelo Soares. Hoje, relata, há muitas alternativas antes de o médico decidir pelo transplante. É possível que o caso seja corrigido com PRK, crosslinking, implante de anel intracorneano, "há pelo menos seis diferentes tecnologias de anéis, das quais três desenvolvidas no Brasil", assinala. O médico também pode decidir por um implante de lente intraocular, tratamento com radiofrequência ou a combinação dessas tecnologias. 
 
Todas as tecnologias têm o objetivo de regularizar a topografia da córnea, isto é, remodelar a córnea que tomou formato de cone, gerando distorções refrativas, como astigmatismo e miopia e não permite, muitas vezes, nem o uso de lentes de contato para corrigir a visão, pois elas não se ajustam. Mas sobretudo, os tratamentos buscam adiar o transplante de córnea que além de invasivo oferece riscos inclusive de rejeição do novo tecido, considera Soares. 
 
Anéis - Os anéis intracorneanos têm conseguido resultados como a estabilização da evolução do ceratocone, a regularização topográfica da córnea e a redução ou correção dos erros refrativos, permitindo que após o implante, o paciente volte a usar óculos ou lentes de contato para completar a correção refracional ou até mesmo submeter-se a uma cirurgia corretiva como o PRK e o Lasik. 
 
Personalizado - Conforme Soares, a contribuição que o anel Keraring trouxe para o oftalmologista e para o paciente de ceratocone foi a possibilidade de customizar o implante, permitindo uma abordagem individual de cada caso, uma vez que os arcos dos anéis foram desenvolvidos com espessuras variadas. "Os anéis intracorneanos podem ser implantados com a técnica do intralase, por meio de aplicação de laser de femtossegundo, já aplicada no HOB, e que torna a cirurgia mais rápida, menos invasiva, mais simétrica e confortável para o médico e para o paciente", sublinhou Soares.

//Fonte: HOB(hospital Oftalmologico de Brasília)
* O leitor pode colaborar com a coluna, enviando material pertinente, para nossa redação (contraponto@exaluibc.org.br).



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Audier Silva Gomes
Formação: Terceiro grau incompleto.
Estado civil: divorciado
Profissão: Servidor público do estado de Goiás.
Período em que esteve no I B C.:De 1985 a 1988 sendo aluno, e de 1989 a 1990 sendo bolsista.
Breve comentário sobre este período:
Foi dos melhores que já vivi. Digo até hoje que em colégio interno o cego realmente aprende a viver. Ele tem de se defender, adquire a verdadeira  noção de grupo e dessa forma a sua independência na vida. Na minha opinião, todos deveriam passar por um  colégio interno.

Residência Atual: Rua 13, quadra 14 ,lote 41, unidade 201 - parque Ateneu 
Goiânia-Goiás
Cep: 74890-275
Contatos: (fones e/ou e-mails)  Email: audier_listas@yahoo.com.br
Celular: 0xx62-8409-2023

* Informações para a redação do Contraponto(contraponto@exaluibc.org.br).



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Afetos

A despeito de ainda poder haver qualquer interpretação menos feliz e menos sensata, já me sinto plenamente à vontade para contar coisas bastante interessantes que envolveram minha vida e as vidas de grandes afetos que o I B C me proporcionou conquistar. Destes, sem qualquer
dúvida, a Onélia foi um dos que mais se destacaram, e a Nilza foi o que se consolidou para sempre já que ela veio a se tornar minha companheira para toda a vida, sendo minha esposa e mãe dos meus filhos.
A Onélia, Várias vezes minha colega de turma no curso regular e no curso de teoria e solfejo, teve comigo convivência marcante por diferentes motivos, em fases diferentes, durante nosso tempo de alunos, convivência que diminuiu acentuadamente após aquele tempo, embora nossa amizade tenha sido preservada.
    O começo de tudo está no ano de 1955, ou mesmo no anterior, ano do centenário do I B C. Terminado o ano letivo de 1954, dois alunos foram escolhidos para uma experiência de cegos estudando em escola regular. Eu não o sabia, mas um destes era exatamente eu. Como meu pai não quis assinar a autorização, receoso de que eu pudesse perder a matrícula no Instituto Benjamin Constant, nem sequer tomei conhecimento deste fato na oportunidade. A Onélia foi a menina escolhida e, exatamente através dela, tomei conhecimento disto já em 1955.
    Certo domingo pela manhã, eu passeava pelo corredor da capela, aguardando o início da missa, quando fui surpreendido pelo cumprimento de uma menina que eu não conhecia, mas que sabia meu nome. Mais surpreso ainda fiquei quando ela me perguntou porque eu não estava indo à Escola Minas Gerais, já que eu e ela fôramos escolhidos para estudar lá.
Eu nada entendia do que ela me estava dizendo, e não sabia o que responder. Só algum tempo depois, conversando com meus pais em casa, pude entender finalmente a razão porque ela me fizera aquela pergunta.
    Confesso que, sonhador bobinho como se é nesta idade, decidi logo que amava aquela menina e que deveria pedi-la em namoro. Tratava-se exatamente da Onélia. Do pensamento para a ação, não houve demora. Logo escrevi uma cartinha manifestando meu desejo e, para surpresa e alegria minhas, num dia inesquecível para meu coração, ela me entregou, também numa cartinha, sua resposta aceitando meu pedido. O mais romântico deste início é que ele acontecia exatamente no domingo 12 de junho, dia dos namorados.
    Parece que para um menino de 13 anos daquele tempo, receber uma resposta satisfatória já era dose de felicidade bastante. Por isto, apesar de falar com imensa alegria a todos da minha conquista, não fui além disto. Toda a semana transcorreu sem que, num dia que fosse, eu houvesse procurado ver minha namorada. No sábado seguinte, 18 de junho, ela se encontrou comigo muito rapidamente no pátio e me entregou uma segunda carta. Ao contrário da anterior, aquela me encheu de tristeza e
amargura porque terminava o namoro, namoro cuja história se resumira a três cartas: A primeira, que levara meus sonhos de felicidade em radiosa esperança no rogo que fazia ao coração da amada. A segunda, a que me trouxera alegria e felicidade na resposta desejada. A terceira, a que estava agora nas minhas mãos, transbordando tristeza e amargura em mim.
A despeito disto, aquele dia era o início de uma fase bastante curiosa na nossa história de amor. Mesmo que com indisfarçada amargura, a todos eu segredava que a menina de quem eu gostava era a Onélia. Quanto a ela, parece que já tinha a vaidade feminina latente na sua tenra idade, e saber-se amada a enchia de orgulho e satisfação. Creio que, por isto mesmo, ela também dizia a quantos podia que eu a amava, mas que não era correspondido, forjando-se assim um drama bem característico das novelas radiofônicas da época, e fazendo do meu amor um segredo público, isto é,
um segredo conhecido por todos.
    Como não podia deixar de ser o Guri, amigos que éramos desde o jardim de infância, sabia por repetidas afirmações minhas que ouvia quase todos os dias, do grande amor que eu nutria por aquela menina. Não é difícil que o quase fanatismo que me levava sempre a falar daquele assunto, repetindo sempre o mesmo nome, e com o entusiasmo sempre mostrado, tenha influenciado o coração também adolescente do meu amigo e despertado nele amor semelhante ao que eu jurava ter no meu.
    Por aquele tempo, ela era aluna da dona Iracema, mãe do meu amigo, circunstância que ocasionou uma aproximação maior deles. Um dia, já em 1957, quando eu e meu amigo saíamos da aula de teoria e solfejo, ele me disse alegre e solene:
-- Já tenho uma namorada.
-- Eu a conheço?
-- É a Onélia.
    Por um momento, fiquei sem saber o que comentar, enquanto ele parecia ter uma expectativa emocional pelo que eu diria. Passados alguns instantes, como que refeito da emoção embaraçosa causada pela revelação inesperada, respondi:
-- Esteja tranquilo. Gosto muito dela, como você sabe; todavia, enquanto
vocês forem namorados, respeitarei esta condição e nada tentarei. Se, porém, um dia vocês desmancharem, estarei como formiga no açúcar.
    Ambos rimos: ele, alegre e satisfeito; eu, embaraçado e triste. O tempo seguiu sua marcha e chegamos a 1958.
    Neste ano, como em vários seguidos, eu e ela fomos colegas de turma.
Já plenamente acostumado com o fato de que ela e o Guri eram namorados, eu a tratava com muita atenção sempre, mas sempre com muito respeito. 
Éramos de fato bons amigos. Estávamos sempre juntos, sempre brincávamos, mas nunca nos escapava qualquer palavra que pudesse revelar o mais leve desejo de que fosse diferente. Todas as manhãs nos encontrávamos na nossa sala de aula e, enquanto esta não começava, conversávamos,
brincávamos e ríamos à vontade, sempre com a descontração própria da juventude feliz. Além da Onélia, também havia a Chiquinha, Francisca Mendes, que era nossa colega de turma e bastante ligada a nós por laços de grande amizade. todas as manhãs, enquanto não começavam as aulas, bem
como nos intervalos, podia-se ver aquele trio de jovens em alegre, feliz e descontraído convívio. Também a Chiquinha tinha um namorado, e também este namorado era um grande amigo que estava sempre comigo e com o Guri:
O Marílio. Exatamente porque estávamos sempre juntos, e tendo como base de observação nossas iniciais, nasceu o trio Ama naquele 1958. Mas, como nem tudo sempre são flores, principalmente quando se caminha pelo campo das paixões amorosas, uma inocente "manifestação de ciúme" marcou também aquele momento.
    Agostinho dos Santos era um cantor em voga, e bastante apreciado pelos meus amigos constantes. Principalmente o Guri, tinha pelo cantor uma predileção acentuada desde que conhecera sua gravação Meu Benzinho, música na qual ele sempre visualizava a imagem da Onélia. Neste momento, todavia, a música do cantor que os influenciava era o samba horóscopo cuja letra,  em certo trecho diz:
"Chegando em Marte,
Você abandona meu caminho.
Alguém de Libra
Vem me roubar o seu carinho"...
Alguém de libra? ... O Ary. Não é improvável que tal ideia haja influenciado nosso querido Guri. Constituindo ou não perigo, havia um segredo público que já se ia tornando antigo e que precisava não ser esquecido. Talvez por isto, em certo dia que o Marílio e ele estavam juntos sem a minha presença, conversaram e tomaram uma decisão importante. Suas namoradas, embora o Marílio não tivesse uma justa causa para tal, seriam proibidas de continuar tendo amizade comigo.
Comunicaram às meninas o que haviam decidido e ... ...
    Certa manhã, como era habitual, entrei na sala e fui diretamente ao local onde ficavam as carteiras que as meninas ocupavam. Ao cumprimento alegre e habitual, todavia, apenas um silêncio incompreendido respondeu.
Insisti, e ouvi apenas o mesmo silêncio. Confesso que um tanto confuso e decepcionado, fui para o meu lugar. A partir de então modificou-se a rotina matinal. Eu já não as buscava quando chegava à sala de aula e acreditava que perdera aquelas amigas. Mas, como principalmente a Chiquinha gostava muito de dizer, Coração é terra que ninguém pisa e, como diz a letra de Aos Pés da Cruz, samba gravado por Orlando Silva,  o coração tem razões que a própria razão desconhece. A sequência dos fatos naquele episódio confirma bem estas afirmativas.     Havia alguns colegas que mostravam uma dificuldade maior na fixação do que era ensinado pelos nossos mestres, e certo dia foi anunciado que uma professora estaria à nossa disposição na parte da tarde, embora numa sala diferente da nossa. Foi informado também que, no primeiro contato da professora com a turma todos deveríamos estar presentes já que ela faria uma avaliação de todos nós para ver quem realmente precisaria frequentar as aulas explicativas destinadas a sanar dúvidas. Às 13:30 horas, estávamos todos nós na sala indicada para conhecer a professora mas ... ninguém apareceu. Decorridos cerca de 45 minutos de espera vã, os alunos começaram a se retirar. Aproveitei para reiniciar a leitura de O Mistério do Castelo de Morande, romance que me despertava grande interesse. Em pouco tempo, apenas eu e minhas duas amiguinhas permanecíamos na sala. A Chiquinha insistia para que também elas fossem embora, mas a Onélia resistia. Finalmente dirigiram-se à porta, onde pararam. segredaram qualquer coisa e a Onélia veio até minha carteira.
Pegou minha mão de sobre o livro, me cumprimentou e confidenciou:
-- Nossos namorados nos proibiram de ser suas amigas, mas eu não posso ficar sem falar com você.
-- Chamou a Chiquinha para que também viesse falar comigo e, em seguida,
se retiraram.
    Nada mais sou que humano. No primeiro momento, quando minha amiga me cumprimentou e fez aquela revelação, senti um embaraço bastante grande num caos de emoções confusas. Variados pensamentos tumultuaram minha cabeça mas, felizmente, passageiros. Em breve, absorto com a leitura e com as emoções oferecidas pelo romance, esperava voltar à normalidade.
    É verdade que passara o impacto do primeiro instante, mas é verdade também que agora me fustigava certa mágoa dos meus amigos e eu me perguntava: Serei tão perigoso assim? Serei capaz de roubar duas namoradas ao mesmo tempo? Mais triste ainda, me perguntava: Que motivo terei dado para que meus amigos não confiem em mim? E, se dei tal motivo, serei ainda digno de ter suas amizades?
    Era inútil me indagar; sem eles, eu jamais teria resposta e, portanto, era necessário conversarmos. Temia perder aquelas amizades, Mas ... que fazer? Eu precisava de uma resposta, fosse qual fosse.
    Jamais passara pela minha cabeça namorar a Chiquinha e, se tal acontecesse, teria pelo Marílio a mesma consideração que tinha pelo Guri. Quanto à Onélia, apesar do meu segredo público, e acima dele, havia a certeza de que ela e o Guri eram felizes e não seria eu quem atrapalharia esta  felicidade. Eram ambos meus amigos, e eu estava alegre com a felicidade deles. Para dizer a verdade, aquele amor que eu tornara público já não parecia tão real assim. Passados já três anos do início romântico, eu crescera. Nós crescêramos. Meu destino, embora eu ainda não o notasse, começava a mudar de rumo. Eu ainda fazia a afirmativa habitual, mas agora sempre acrescida de uma outra que certificava o meu respeito ao Guri e, consequentemente, minha total impossibilidade de ver na Onélia mais que uma boa amiga. Aquela mágoa me incomodava e eu já não me conseguia fixar na leitura do romance com a atenção necessária. Guardei o livro e fui procurar meus amigos.
Sem dificuldade os encontrei, juntos e sozinhos, o que era ideal. Eles conversavam descontraídos e eu disse subitamente:
-- Tem vaga pra mais um neste papo?
-- Esta era uma forma de apresentação nossa sempre que um dos três encontrava os outros dois juntos e a eles iria se juntar também. A resposta dos amigos não se fez esperar e veio como sempre:
-- Sempre tem! pode chegar.
    Juntei-me a eles e fui direto ao assunto que me fizera interromper a leitura do romance e procurá-los. Eles me ouviam, de certa forma confusos, como se estivessem conscientes de que praticaram um erro. Não sabia que reação cada um poderia ter, mas concluí dizendo:
-- Não lhes nego o direito de não quererem que eu tenha amizade com suas namoradas, mesmo que eu jamais tenha dado motivo para tanto; todavia, vocês me poderiam ter dito e eu não me zangaria com isto. Pelo contrário, eu mesmo tomaria a decisão de não mais procurá-las e continuaria considerando vocês tanto quanto considero. Afinal compreendo que o ciúme é próprio de quem ama e é natural portanto que vocês o tenham. Se quiserem, voltem a falar com elas e eu acatarei suas vontades sem qualquer mágoa. Somos amigos hoje como fomos ontem e seremos sempre.
-- Confesso que a reação deles me surpreendeu. Quando falei do ocorrido na sala onde iríamos conhecer a professora que não apareceu, receei que eles se agastassem com as meninas e comigo. No entanto, com a calma que caracterizou o nosso amigo Guri por toda sua vida, ele disse apenas:
-- Vamos deixar isto pra lá. Desculpe nossa criancice e vamos falar com elas que continuem sendo suas amigas como sempre foram, não é Marílio?
-- Isto mesmo.
-- Concordou o outro amigo.
    Naquela noite haveria uma apresentação no auditório que, francamente, não mais me lembro de quem. O fato é que meus amigos combinaram comigo que, naquela oportunidade, falariam com suas namoradas e tudo estaria em paz. No momento combinado houve uma certa teatralização a mostrar um grau de infantilidade que ainda tínhamos, mas que não deixou de ser um momento com a magia e a ternura próprias de jovens que ainda conservam um resto de inocência das crianças que foram recentemente. Todos estávamos satisfeitos e, o que era mais importante, mais unidos.
    Pouco mais e 1958 chegava ao final, dando vez a 1959 que, embora timidamente, começaria a mostrar modificações na sequência da nossa história.
    Certa noite do início do novo ano, eu e a Nilza éramos apresentados pelo Gilberto Gomes, um bom colega que tivemos. Dois fatos curiosos marcaram esta apresentação: Fomos apresentados na porta da capela, na hora do terço. O mais curioso, todavia, é que tive a sensação de que já conhecia aquela menina, embora não soubesse dizer de onde nem de quando.
Quando fiz esta colocação para o Gil, como o chamávamos, ele disse sorrindo:
-- Vocês vão se casar.
-- Que é isto, rapaz? Não conheço a menina e, além de tudo, ela é muito pequena.
-- Mas você a conheceu agora, e ela vai crescer; não é verdade?
    Cinco anos, nas idades que contávamos, ainda representam diferença considerável, mostrando a mais nova como criança em relação à mais velha. Mas, embora eu não suspeitasse, começava a modificar-se a direção do destino. Quando aquela apresentação já era quase um esquecimento para
mim, eis que um dia a Onélia me entregou uma barrinha de chocolate, dizendo:
-- A Nilza mandou para você.
    Por um momento fiquei tentando me lembrar de quem seria Nilza, mas foi breve a busca. Logo me lembrei da menina com ar alegre e ainda um tanto infantil que me fora apresentada na porta da capela. Confesso que aquele simples doce, não pelo sabor físico mas pelo emocional, teve uma
importância quase decisiva na mudança do rumo dos acontecimentos que narro. Afinal ela se lembrara de mim que, já a ia esquecendo, e é sempre grato para nós que alguém de nós se lembre. Na primeira oportunidade em que encontrei a Nilza agradeci sinceramente alegre e até comovido sua carinhosa lembrança, marca de uma amizade que florescia bonita. A Onélia não sabia mas a ilusão risonha, marco do início da minha adolescência, e que era representada por ela, começava a dar lugar a um sonho de felicidade povoado pela musa da qual ela mesma me trouxera manifestação
de carinho em lembrança singela. Eu ainda não sabia, mas a menina que me fora apresentada na porta da capela era exatamente a realidade que o destino marcara para a minha vida.
    1960 chegou com uma novidade marcante: A transferência da capital da República do Rio de Janeiro para Brasília e a transformação da antiga capital no Estado da Guanabara, evento que aconteceu no dia 21 de abril.
Na véspera da mudança fiz uma brincadeira: Disse às meninas que mais se davam comigo que a primeira delas que eu encontrasse no dia seguinte, eu passaria a chamar de Miss Guanabarina. No dia 21 de abril a primeira menina que encontrei foi a Nilza. Conforme prometera, passei a chamá-la
Miss Guanabarina, sem me esquecer de tentar fazer o sotaque inglês do erre. Estávamos, a partir deste episódio, mais próximos eu e a Nilza conquanto, curiosamente, tanto eu quanto ela  houvéssemos começado namoros por este tempo e eu houvesse, inclusive, dado uma forcinha para
que o namoro dela acontecesse. No entanto, como destino é destino, esses namoros foram episódios conturbados que não prosperaram. Quanto ao meu,  após vacilantes períodos marcados por fins e recomeços, terminou definitivamente no início de agosto. Em outubro o dela terminou também
e eu escrevi a tradicional cartinha pedindo-a em namoro. Para minha frustração, ela não aceitou; deu-me uma bandeira, como dizíamos naquele tempo. Gostava do namorado e não perdera a esperança de reatar, o que de fato acabou acontecendo. No entanto, como destino é destino, não durou muito. Para reiniciar o namoro, o rapaz havia imposto a condição de que a menina deixasse de falar comigo, já que, embora ela houvesse dito não, eu a havia pedido em namoro. Tudo caminhava normalmente, até que chegou o sábado 26 de novembro. Dois eventos aconteciam naquela noite: No I B C havia um baile marcando o fim das atividades no curso primário, e no
Maracanã havia um jogo Vasco e Flamengo pelo campeonato carioca, campeonato ganho pelo América. Aconteceu que, entre ficar com a namorada no baile e ouvir o jogo do seu Flamengo, o rapaz ficou com a segunda opção, dizendo a ela que precisava estudar. Para desgosto do garoto, o
Vasco venceu o jogo por um a zero. Mas a verdade é que havia outro motivo para ele não querer ficar com a menina no baile, embora ele se tenha afastado dela sem qualquer explicação. Verdadeiramente, ele estava terminando o namoro. Pouco tempo antes, intrigado, ele me havia falado sobre uma carta que ela recebera de um tal Moacir. Este tal Moacir, como eu soube ao conhecê-lo, era um irmão dela que tinha então 10 anos.
    Outra curiosidade destes acontecimentos é que 10 anos antes, exatamente em 26 de novembro de 1950, eu fizera a primeira comunhão, evento importante da infância naquela época e que, portanto, já marcara aquela data na minha vida. 26 de novembro de 1950 guardara minha imagem de menino trajando um terno branco, com uma flor copo-de-leite na mão e, como outros colegas, recebendo a Ostia consagrada pela primeira vez. As meninas que comungavam conosco na oportunidade tinham um lírio branco na mão, flor que simbolizava a pureza. Não se pode negar que era uma cerimônia muito bonita e digna de ser guardada em fotografias. Lembro-me bem de como, com alegria e emoção, cantávamos:

Chegou o dia da querida festa,
Chegou a hora em que vamos comungar!
A inocência brilha em nossa testa.
Queremos sempre a Jesus amar.

Senhor Jesus, nós meninos vos amamos,
Com todo nosso pequeno coração;
E a recompensa que nós esperamos,
Seja a nossa eterna salvação.

Agora, 10 anos depois, o 26 de novembro me encontrava ouvindo uma vitória do meu clube sobre talvez seu principal adversário mas, sem que eu suspeitasse ainda, marcava o início de uma transformação total do que vivíamos até ali. Alguns dias depois, ao passar pelo corredor das
meninas tive a deliciosa surpresa de ser cumprimentado pela Nilza.
Evidentemente, compreendi logo que algo de anormal havia no namoro dela já que seu namorado a havia proibido de falar comigo. Bati de leve com um caderninho que estava na minha mão nas mãos dela e ela prontamente segurou aquelas folhas, folhas nas quais eu acabara de escrever um
poema: O que és,? Onde estás?
    Curiosamente, embora este poema não exalte o amor humano mas realce a descrença nele, foi uma espécie de ponto de partida para o futuro de nós dois. Ela segurou o caderninho e eu, a pretexto de o reaver, fui procurá-la pouco mais tarde. Encontrei-a  na sala da 4ª série ginasial. 
Ela fez um elogio, talvez convencional, ao poema que fora a primeira pessoa a ler, devolveu-me o caderninho e começamos a conversar, para que nunca mais nos separássemos.
    Eis o Poema:

ONDE ESTÁS?, O QUE ÉS?

                                   I

Errei no mundo À tua procura
E aos ventos e aos ecos perguntei:
Terei na vida amor? terei ternura?
E ventos e ecos disseram: "não sei".

Te procurei na solidão imensa
Das noites quietas e misteriosas,
te procurei no bem que a gente pensa,
Te procurei nas lágrimas saudosas

Dos infelizes que por amor choram,
Nas divinais e belas alvoradas,
No ingênuo riso onde prazeres moram...
Nas tristes tardes de meiguice ornadas!

Te procurei, amor, por toda parte
Até que um dia, louco e delirante,
Numa mulher supus eu encontrar-te.
Com a mente louca e o coração radiante,

Tentei pra sempre ao meu ser prendê-la
E dei-lhe minha alma. Emocionado,
A elevei mais alto que uma estrela
E fiz de ti o meu elo sagrado.

tive ventura falsa e passageira.
Veio, em breve, a desilusão
E a tristeza se fez companheira
Inseparável do meu coração.

                                  II

E hoje, desiludido,
Num prolongado gemido,
Pergunto: amor, onde estás?
Nas lágrimas que derramo,
No doce nome que chamo,
Ou no que ficou pra trás?

Estás na glória do beijo,
Na volúpia do desejo,
Na verdade, ou na ilusão?

Estás nas vidas felizes,
Ou nas lágrimas, raízes
De verso e de canção?

Cansado de procurar-te
Em tudo e em toda parte,
A Deus por fim perguntei:

Onde está o amor humano?
E, para meu desengano,
Ele me disse:"não sei".

                                  III

Tonto, vago a esmo pelo mundo
Tentando adivinhar o que tu sejas.
Já perguntei ao mar, frio e profundo,
Já perguntei aos sinos das igrejas,

Já perguntei à flor encantadora,
Já perguntei a tudo que encontrei
E, até a natureza criadora,
Como resposta disse-me: "não sei".

Depois de loucamente imaginar-te,
Sem conhecer-te no entanto ainda,
Numa mulher supus eu encontrar-te
E minha vida se tornou mais linda.

Tentei pra sempre ao meu ser prendê-la
E dei-lhe minha alma. Emocionado,
A elevei mais alto que uma estrela
E fiz de ti o meu elo sagrado.

No entanto, cedo vi que me enganara...
Meu coração quase estourou de dor.
Não era amor o que eu encontrara...
Mas, afinal, que és então, amor?

                                  IV

És a vida palpitante,
Ou a saudade picante,
Que fere, mata e destrói?

És o sonho da inocência,
O folgar da adolescência,
Ou a força que constrói?

És o beijo que embriaga,
A doce mão que afaga,
A felicidade em fim,

Ou a dor que não se acalma,
Torturando corpo e alma,
Quando um romance tem fim?

Em vão, tentei conhecer-te;
Mas, ansioso por ver-te,
A Deus, por fim, perguntei:

Como é o amor humano?
E, para meu desengano,
Ele me disse:" não sei".

    O sábado 17 de Dezembro marcou o epílogo da história que começara romanticamente no início da minha adolescência e que criara meu segredo público. Não sei onde o Guri havia ido mas o fato é que, na hora do baile que marcava o fim das atividades em todos os cursos no I B C e o consequente início do período de férias, ele não estava no colégio.
Visivelmente contrafeita, a Onélia me pediu para lhe fazer companhia até que ele chegasse, e nós ficamos passeando no corredor das salas do ginásio, fora do ambiente do baile que acontecia no salão das meninas, junto à área onde elas ficavam normalmente. Confesso que, ao contrário do que poderia acontecer em época anterior, eu me sentia um tanto desconfortado com a companhia da minha amiga. Meu pensamento estava com a Nilza, menina com quem eu esperava passar aquele baile, e que agora nem mesmo sabia onde estava. Os dias que estávamos vivendo, sempre juntos, desde aquele em que ela me cumprimentara voltando, assim, a falar comigo, deixavam em mim uma impressão tão viva e tão forte que, tão logo nos afastávamos, já uma saudade me fustigava lembrando sua voz, seu riso, seu perfume discreto mas atraente. Por vezes, eu tinha ímpeto de dizer à minha amiga que precisava ausentar-me e, uma vez sozinho, procurar a menina com quem eu realmente queria estar. No entanto, a consideração que aquela menina merecia de mim não me permitia usar qualquer artifício para me afastar dela. Além disto, eu não sabia onde a Nilza estava e encontrá-la no meio de um baile, seria algo extremamente difícil. Creio que a ansiedade que a Onélia sentia pela chegada do seu namorado não era menor que a que eu sentia. Nunca o Guri demorou tanto a aparecer. Quando isto finalmente aconteceu e eu ia deixando o casal amigo para tentar encontrar aquela que eu queria buscar, ainda tive que me demorar mais um pouco já que meu amigo pareceu um tanto contrafeito por encontrar a namorada comigo. Contornado o probleminha, Fui procurar minha amada, mas em vão. O baile caminhava para o final e tive que me conformar com buscar minha cama para dormir.
    A semana que se seguiu, semana que culminaria com a chegada do Natal, foi um sonho maravilhoso e vivo para mim. Todos os dias eu e a Nilza estávamos juntos em constantes sorrisos, expansões da alegria que nos inundava e demonstrações de que estávamos cada vez mais unidos e
mais comprometidos um com a felicidade do outro. O sábado 24 de dezembro, véspera do Natal, foi certamente o mais valioso presente que a vida já me proporcionou nestas festas. A exemplo dos dias anteriores, passamos o dia juntos a brincar, rir e sonhar, no encantamento que aquela idade derramava em nossos corações. Era a segunda vez que eu passava o natal fora do convívio dos meus pais e dos meus irmãos: A primeira ocorrera em 1958 ano em que minha mãe fora submetida a uma
cirurgia e, por isto, meus pais tiveram que adiar minha ida para a casa.
Se, no entanto, eu me sentira profundamente triste e desesperado em 1958, agora me sentia feliz como nunca me sentira antes! A juventude é esplendorosa e, quando iluminada pelo amor, é divina!
 Mas, como acontece quando vivemos horas felizes, o tempo voou na sucessão infrene das horas. O domingo 25 trouxe os pais dela que a vinham buscar para o período de férias e, sem que eu lhes pudesse demonstrar isto, levaram minha alegria e minha felicidade. No dia seguinte eu mesmo parti para minha casa, mas já com uma saudade difícil de suportar. Viva o Braille! Por meio do  maravilhoso sistema nos correspondemos durante todo o período que nos separou do nosso reencontro em março de 1961.
    Este período teve a marcá-lo, além da alegria que cada carta da Nilza me trazia e da ansiedade que cada carta minha levava, um episódio envolvendo o meu outro amigo do trio Ama, o querido e saudoso Marílio.
Sabedor de que a Nilza estava afastada do antigo namorado, ele também nutria uma esperança de conquistar seu coração e, com esta expectativa, também enviou cartas a ela, sem que ela houvesse respondido a qualquer delas. O curioso é que em 1958 ele havia proibido a Chiquinha, sua namorada então, de falar comigo, sem que eu tivesse a mais leve pretensão de roubá-la dele. Agora, quando eu lutava para conquistar o coração da Nilza, ele se tentava interpor lutando pelo mesmo objetivo.
Felizmente, eu estava absolutamente tranquilo já que, como eu disse antes, a Nilza e eu já éramos praticamente namorados, faltando apenas oficializar isto. E março chegou. Chegou como esperança risonha para mim, esperança que, felizmente, se fez realidade.    No sábado 11 de março, estávamos eu e o Marílio no estúdio do Grêmio, quando alguém que já não me lembro chegou me informando que a Nilza estava no pátio e aguardava por mim. Como eu não podia me afastar do estúdio já que eu era o locutor do horário, mandei avisá-la que só depois do lanche eu poderia estar com ela.
Imediatamente, o meu amigo Marílio se levantou e disse resoluto:
- Vou falar com a Nilza.
- Sem que eu tivesse tempo de responder qualquer coisa, ele se retirou mas, curiosamente, fiquei totalmente tranquilo.
    Minha ansiedade para que chegasse a hora do lanche, momento em que terminava minha obrigação com o Grêmio, era crescente e indisfarçável.
Eu não via o momento de estar novamente com a menina dos meus mais caros sonhos após tanto tempo de distantes; por isto mesmo, a sirene, ao anunciar a hora do lanche, representou para os meus ouvidos um toque divino. Lanchei com a maior pressa possível e, já antegozando a felicidade reservada para os momentos seguintes, me dirigi para o pátio.
Foi um instante maravilhoso e inesquecível, ainda que um tanto embaraçoso para mim: Maravilhoso e inesquecível, logicamente, porque reencontrar a Nilza, estar ao seu lado depois de tanto tempo de tão ansiosa espera, não podia ser visto e sentido de outra forma. Embaraçoso porque, enquanto ela me presenteava com uma fotografia tirada na festa da sua primeira comunhão, além de um saborosíssimo doce de leite fabricado em Cambuquira, sua cidade natal, cidade que eu conheceria em breve, eu nada lhe oferecia naquele reencontro feliz para nós dois.
    Poderia tê-la pedido em namoro neste momento particularmente lindo, mas o embaraço próprio daquela idade me dificultava fazê-lo, mesmo com a certeza cada vez maior de que ela também o queria. Várias vezes ensaiei falar, mas a voz morria na garganta neutralizada pela timidez originada
por um medo de nova resposta negativa, mesmo com todos os indícios de que tal não aconteceria. Nos três dias seguintes hesitei entre as ideias de lhe escrever a tradicional cartinha, e de procurá-la e fazer-lhe o pedido pessoalmente. Na quarta-feira 15, ela foi à minha sala de aula antes do primeiro horário e, com a jovialidade e a sedução que lhe eram naturais, me cumprimentou. Foi o bastante. Repentinamente, sem dar tempo à timidez, perguntei-lhe se ela queria ser minha namorada. Ela sorriu, e disse com um tom doce e alegre na voz:
- Já não somos namorados desde o ano passado? Tive ímpetos de abraçá-la e beijá-la como só os apaixonados jovens sabem fazer, mas... ...
Estávamos na escola, sujeitos à sua disciplina.
    Ao garoto que via na sonhada namoradinha a fada sugerida pela poesia e que transformava uma cartinha quase infantil em um troféu com o que se contentava para ser feliz, sucedera o jovem que aprendera a querer uma realidade mais consistente nas ambições de amor. Quase 6 anos haviam
transcorrido desde o "início romântico", e novos rumos estavam definitivamente traçados para nós ambos: A Onélia seguiu um caminho normal que a levou alguns anos depois a casar-se com o Guri. Quanto a mim consagrava-me, a cada dia, de maneira mais intensa ao amor que crescia indomável e me transbordava do coração circulando com o sangue por todo o corpo.
    Em 1962 a Onélia continuava sendo minha colega de turma; no entanto, minha namorada se fazia presente em todos os intervalos e, por isto, pouco nos falávamos, embora nossa amizade continuasse inalterada. O final daquele ano porém, sem que suspeitássemos, ainda reservava um
episódio que marcaria minha vida de maneira decisiva, episódio com uma participação infeliz daquela amiga tão querida. Em setembro o Professor Herval fez conosco a prova regular de matemática referente àquele mês. 
Elaborou um questionário simples com 4 questões valendo cada uma, evidentemente, 2,5 pontos. Daquele questionário, respondi 3 questões e deixei uma em branco obtendo, assim, 7,5 pontos. Dias depois de nos dar a conhecer nossas notas, mas antes de que as levasse à seção de educação, o professor teve um problema de saúde e, ao que parece, teve um comprometimento passageiro da memória, fato que o levou a perder nossas provas. Ao voltar, pediu à Onélia que verificasse com cada um de nós suas notas e encaminhasse a ele. Quando informei a ela que minha nota fora 7,5, ela sorriu e disse :
-- Vou colocar 0,5.
-- Acreditei que não passasse de mero gracejo e apenas retruquei: Nem por brincadeira pense nisto. Não sou grande aluno em matemática e, por isto mesmo, qualquer pontinho que eu perca faz muita falta para obter a média necessária. Ela voltou a sorrir, e o assunto pareceu encerrado. No final do ano, com surpresa, fui notificado de que precisaria fazer prova de matemática em 2ª época. Fui à seção de educação e, para meu espanto, lá estava minha nota de setembro: 0,5. Procurei meu amigo Guri, contei-lhe tudo que se passava e, entregando-lhe a prova que, por felicidade, eu guardara, pedi que ele falasse com seu pai. Ciente da realidade, o professor Herval me garantiu que corrigiria minha nota de setembro e ainda me disse em tom cordial de brincadeira:
-- Mas, no ano que vem, vê se estuda mais e namora menos.
-- Veio, então, o epílogo doloroso do episódio: Dona Zulmira, chefe da seção de educação, não permitiu que o professor modificasse minha nota, exigindo que eu fizesse a prova em 2ª época. Em março de 1963 me recusei a voltar à série do ano anterior deixando, assim, de frequentar as aulas
do ginásio. Chamado por Dona Zulmira, e indagado por que não estava comparecendo às aulas, falei-lhe da injustiça da exigência que ela fazia, e da minha decisão de não prosseguir estudando. Ela ainda insistiu para que eu fizesse a prova mas eu, que me sabia fraco em matemática, insisti na minha recusa e pedi que ficasse matriculado apenas no curso de revisão Braille.
    Em Agosto eu e mais 4 colegas fomos nomeados para o serviço público e, no dia 27 de setembro tomamos posse sendo encaminhados ao Arsenal de Marinha onde, no dia 4 de outubro, começamos a trabalhar.
Escrevi então ao Pai da Nilza dando-lhe conta da minha nova condição e pedindo-lhe autorização para providenciar seu desligamento do Instituto Benjamin Constant, e sua volta para Cambuquira. De posse da carta que me autorizava, comuniquei minha decisão aos responsáveis pela matrícula
da minha namorada e o desligamento foi efetuado.
    Estava encerrado nosso ciclo de alunos do Instituto Benjamin Constant e, a partir de agora, começava um novo capítulo da nossa história.

Ary Rodrigues da Silva,

* Espaço para trabalhos literários(prosa ou verso) do segmento.



#15. ETIQUETA

Colunista:  TÂNIA ARAÚJO (contato@taniaaraujo.com.br)

* Água, onde encontrar?

O calor continua e ainda nem chegamos no verão. Por isso não posso deixar de falar da falta de chuva, que assola muitas regiões do nosso país. Consequentemente a falta de água. Algo surpreendente para nós, que fomos acostumados a viver com água em abundancia.  
Chegou a hora de mudarmos... mudarmos nossa forma de pensar e agir. É hora de desenvolvermos novas regras de comportamento com o consumo de água e energia, já que aqui no Brasil o maior gerador de energia é proveniente das águas. Pequenas atitudes, grandes diferenças.
Ao começar a escrever lembrei-me do período que foi preciso racionar energia, com isso das atitudes de algumas pessoas que me assustavam, parece estranho, mas é isso mesmo me assustavam. Cheguei a ouvir pessoas falando que não iria racionar porque quem pagava a conta era ela e não importava o valor. Outras diziam que se sentiam tolhidas, sem liberdade. Penso que quando acontece algo atípico é preciso que todos colaborem para o bem comum. É necessário sair do seu eu e pensar no coletivo. Chegou esse momento, de pensarmos no coletivo porque senão ninguém terá água e pode vir a ser artigo de luxo.
O primeiro passo é consertar todo vazamento que pode estar acontecendo ma sua casa e ambiente de trabalho. Depois vamos para a mudança de hábitos. Fechar a torneira enquanto escova os dentes e quem sabe adaptar ao uso do copo com água nesta prática. Banhos demorados não mais, é preciso ser rápido. Fechar a torneira enquanto ensaboa é uma ótima pedida serão litros de água economizados. 
Era um costume brasileiro deixar a torneira aberta e água escorrendo sem o mínimo de controle, principalmente ao varrer quintal e passeios e ao lavar o carro. Iniciei a frase no passado para já implantar a mudança necessária (risos). É preciso? Porque não introduzir o balde como um aliado instrumento de trabalho? Não da mais para ser assim, crescemos, mudamos, temos mais conhecimentos e vamos continuar com atitudes antigas, retrógradas? Precisamos evoluir. 
Para quem mora em casas (em apartamento é mais complicado) pode economizar a água usada na máquina de lavar e colocar um coletor de água da chuva. A do banho do bebê pode ser usada para dar descarga, lavar chão ou passar pano. Mudar a maneira de lavar as vasilhas também é importante, ensaboar todo o vasilhame, usar produtos que necessite de menos água para enxaguar. Existem várias outras maneiras para que nosso consumo seja consciente. Pense e reflita, pode ser uma gotinha no oceano, mas faça diferença. 
Sempre ensino aos meus alunos que etiqueta não é somente observado no uso dos talheres, nem tão pouco na forma de sentar, mas na capacidade de se adaptar a diversas situações. Saber o que aquele ambiente pede e se adaptar a ele é imprescindível no convívio coletivo. Nesse momento o pedido é para tomarmos consciência do nosso papel na sociedade como cidadão e agente transformador de uma realidade. Água é vida e sem ela não há como viver. Economize hoje para que todos possam usufruir amanhã. 
Tânia Araújo
Consultora de imagem e coach.
www.taniaaraujo.com.br



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* A jovem cega e o ginecologista (contribuição do leitor)

Uma jovem cega foi ao ginecologista;  chegando lá, recebeu a ordem do medico para tirar as roupas;
tímida, insegura, ela pergunta:
-"onde ponho minhas roupas doutor?!"
 e o doutor, bem tranquilo:
-"aqui, em cima das minhas!!!"

OBS.:  Os fatos, por uma questão, meramente didática/pedagógica/cultural, foram tornados públicos...

PS.: se você tem histórias, causos, experiências próprias, do gênero, mande para nossa redação, sua privacidade será rigorosamente preservada.



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

* Fortes emoções nos campeonatos da série A e B do futebol de cinco!

Confiram!

1. Na  Série B, ASDEFIPEL-RS e CEIBC-RJ conquistam o acesso para a elite do Futebol de 5 nacional:

Jogadores e comissão técnica dos times vencedores nas semifinais mostraram que não era só o troféu da competição que estava nos planos das equipes.
ASDEFIPEL-RS e CEIBC-RJ venceram ADVC-RJ e ISMAC-MS, respectivamente, e conseguiram o que os oito times almejavam na disputa do campeonato, o acesso para a primeira divisão em 2015.

2. A série A de Futebol de 5 começa com jogos emocionantes, gols no fim e goleadas!

No ginásio do SESI de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre. O campeonato mais importante da modalidade no país conta com a participação de 12 equipes vindas de 10 Estados diferentes mais o Distrito Federal.

O jogo de abertura foi entre AGAFUC-RS e VIZINHANÇA-DF. O primeiro tempo foi bastante disputado, mas os gaúchos conseguiram sair na frente em cobrança de penalidade convertida por Froilan Padilla. Na volta do intervalo o time da casa parecia estar mais a vontade e impôs
velocidade. Com mais um de pênalti, outra vez cobrado pelo argentino, dois de Ricardinho e um de Maurício Dumbo, a AGAFUC-RS venceu o jogo por 5 a 0.

As outras duas equipes do Grupo 2 jogaram na partida seguinte. A vice-campeã de 2013 URECE-RJ enfrentou a UEEJAA-PA. Os cariocas não deram chances para os paraenses e venceram por 2 a 0, com gols de Dudu.

Na partida mais emocionante do dia, o atual pentacampeão brasileiro ICB-BA começou perdendo para a ADVIMS-MS por 2 a 0, com gols do paraguaio Jorge e Patrick, mas conseguiu virar o jogo com Jefinho - duas vezes - e Gledson. No entanto, os sul-mato-grossenses conseguiram empatar com Patrick restando pouco mais de um minuto. Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, Jefinho arrancou na saída de bola, e em jogada de muita categoria conseguiu marcar e dar a vitória para os baianos por 4 a 3.

No andamento da primeira rodada, AMC-MT e ADEVIBEL-MG se enfrentaram num jogo em que teve de tudo. Pênaltis, gol chorado, uma expulsão para cada lado, goleiro reserva herói, foram ingredientes de uma partida bastante agitada e que terminou com vitória do time de Mato Grosso.
Joede abriu o caminho para a AMC-MT após aproveitar bobeira na zaga e chutar.
ADEVIBEL-MG veio com João Batista em cobrança de penalidade - a primeira do jogo. Também de pênalti, Marcos Costela colocou os mato-grossenses novamente na frente.
A ADEVIBEL-MG teve chance de empatar após João Batista sofrer pênalti do goleiro Tonislan, que foi expulso no lance. O reserva Guilherme entrou e pegou o chute do pivô mineiro. Logo em seguida foi a vez de João Batista ser expulso depois de receber o segundo amarelo. Com apenas três atletas de cada time em quadra as duas equipes pouco criaram e o jogo terminou com vitória de 2 a 1 para a AMC-MT.

O Grupo 3 começou com a APACE-PB vencendo a APADV-SP, por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Bill (2) e Damião, que ao lado de Marquinhos, usaram toda a experiência de campeões paralímpicos para conseguirem os três pontos para o time de João Pessoa.
O único empate da rodada aconteceu na última partida do dia. A ADVP-PE - desfalcada do craque Raimundo Nonato, lesionado - vencia a APADEVI-PB por 1 a 0 até os 23 do segundo tempo, mas foi time estourou o limite de faltas e deu várias chances para o adversário marcar. E foi num lance de bola parada que o time de Campina Grande chegou ao empate. O argentino Accardi chutou tiro livre de 8 metros com muita categoria e empatou o jogo em 1 a 1.

3. Muita emoção nas disputas  para ir para final! Confiram!

A AGAFUC-RS completou mais uma partida sem levar gol - nenhum no campeonato -, o que mostra a eficiência da defesa e a boa fase do goleiro da Seleção Brasileira, Luan. O camisa 1 do Brasil mais uma vez teve muito trabalho com os pivôs e alas da URECE-RJ. Dudu incomodou e
conseguiu criar grandes chances, mas sempre parando no arqueiro do timegaúcho.
Por sua vez, Ricardinho, sempre com liberdade para atacar, conseguiu furar a forte marcação dos cariocas e balançar as redes de Andreonni por duas vezes. O segundo, inclusive, veio numa jogada de extrema habilidade. O camisa 11 recebeu no meio da quadra, jogou embaixo da perna do primeiro marcador, passou pelo segundo, pelo terceiro e chutou com perfeição. Decretando a classificação dos gaúchos.
A torcida que esteve presente no ginásio para apoiar o time da casa promete comparecer em um número ainda maior na final. Sinal de outra parada dura para o ICB-BA. Na semifinal contra a APACE-PB os baianos venceram de forma dramática, nos pênaltis. O goleiro Erenilto foi o
grande herói ao defender quatro cobranças.

As disputas de penalidade que consagraram o arqueiro baiano foi o desfecho de uma partida que teve de tudo durante os 50 minutos (25 cada tempo). O início da história começou bem para os pentacampeões quando Cássio abriu o placar em cobrança de tiro livre. A desvantagem não
desanimou os paraibanos, que mesmo desfalcado de Bill chegou ao empate com Damião e, em seguida, passou a frente com Marquinhos.
Se tomar a virada foi ruim, a situação do ICB-BA piorou quando Tiago Nascimento recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais na partida a APACE-PB encaminhava a classificação para a final até os últimos 10 segundos de jogo. Foi quando Jefinho demonstrou mais uma vez ser o melhor jogador do mundo. O craque da seleção brasileira disparou em velocidade, passou pelos marcadores e empatou em 2 a 2, levando o jogo para os pênaltis, que teve final feliz para os baianos.

4. Quadrangular do Rebaixamento

Com duas vitórias e um empate, a ADVP-PE se salvou do rebaixamento, ao lado da ADVIMS-MS, que venceu partida decisiva contra o VIZINHANÇA-DF, por 3 a 0.
Ao final dos jogos do quadrangular, VIZINHANÇA-DF e UEEJAA/PA foram rebaixados e, com isso, perderam a vaga na Série A da principal competição do Futebol de 5 brasileiro.

5. Destaques:

Ricardinho foi indicado ao prêmio de craque da competição, enquanto o companheiro de clube e seleção, Luan, foi eleito o paredão. Com 12 gols Ricardinho também faturou o prêmio de artilheiro.

6. Considerações finais:

Esses dois torneios, mostraram que o futebol de cegos no Brasil vem ficando cada vez mais desputados! e com muitos talentos! O maior exemplo é a lista de convocados, que vocês podem conferir abaixo, o Técnico teve muito trabalho para formar a seleção de atletas que irão representar o vitorioso futebol brasileiro nos jogos mundiais no Japão.

Confira abaixo a convocação completa.

Goleiros
Luan de Lacerda Gonçalves (AGAFUC-RS)
Vinícius Tranchezzi Holzsauer (APADV/SP)

Defensores
Cássio Lopes dos Reis (ICB-BA)
Damião Robson de Souza Ramos (APACE-PB)

Alas
Marcos José Alves Felipe (APACE-PB)
Raimundo Nonato Alves Mendes (ADVP-PE)
Severino Gabriel da Silva - Bill (APACE-PB)
Gledson da Paixão Barros (ICB-BA)

Pivô
Jeferson da Conceição Gonçalves (ICB-BA)
Ricardo Steinmetz Alves (AGAFUC-RS)

Comissão técnica
Fábio Luiz Ribeiro Vasconcelos - Técnico
Josinaldo Costa Sousa - Auxiliar Técnico
Luis Felipe Castelli Correia de Campos - Preparador físico
José Antônio Ferreira Freire - Coordenador
Lucas Leite Ribeiro - Médico
Halekson Barbosa de Freitas - Fisioterapeuta
Vivian Maria dos Santos Paranhos - Interprete
João Paulo Borin - Fisiologista
Sandro Laina Soares - Chefe de delegação
Helder Maciel Araújo - Subchefe de delegação
Mario Sérgio Fontes - Membro do subcomitê
João Batista Carvalho e Silva - Staff
Cid Tadeu Casqueira de Oliveira Castanheira – Imprensa



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

*TOMEM CONHECIMENTO DESSAS INFORMAÇÕES ABAIXO: ELAS SÃO IMPORTANTES.

LISTA DE LOJAS DE BANDIDOS QUE ATUAM NA INTERNET NO BRASIL.
IMPORTANTES INFORMAÇÕES

Aí vai a relação das lojas que estão na Internet relacionadas a golpes:
os preços são altamente competitivos, exigem deposito antecipado e pedem de 15 a 20 dias para entregar a mercadoria. Tempo suficiente para aplicar o golpe e lesar milhares de pessoas.

A maior quadrilha age na região de Araçatuba, SP e a polícia não investiga esses crimes..

Por isso, quando for fazer uso dos serviços bancários pela internet, siga as 4 dicas abaixo para verificar a autenticidade do site e evite, sempre que possível fornecer o número do seu cartão de crédito. Peça para pagar em boleto bancário.

1 - Depois do http aparece a letra "s" que significa "security"(segurança). Se não aparecer a letra s é sinal que algo está errado. Comece a desconfiar. Aparecendo o HTTPS você já está 99% seguro quanto ao site.

2 - Minimize a página: se o teclado virtual for minimizado também, está correto, no entanto, se ele permanecer na tela sem minimizar, é pirata! Não tecle nada.

3 - Sempre que entrar no site do banco, digite sua senha ERRADA na primeira vez . Se aparecer uma mensagem de erro significa que site é realmente do banco, porque o sistema tem como checar a senha digitada. Mas se digitar a senha errada e não acusar erro é mau sinal. Sites piratas não tem como conferir a informação, o objetivo é apenas capturar a senha.

4 - Sempre que entrar no site do banco, verifique se no rodapé da página parece o ícone de um cadeado. 
Clique 2 vezes sobre esse ícone e uma pequena janela com informações sobre a autenticidade do site deve aparecer. Em alguns sites piratas o cadeado pode até aparecer, mas será apenas uma imagem e ao clicar 2 vezes sobre ele, nada irá acontecer.

Os 4 pequenos procedimentos acima são simples, mas garantirão que você jamais seja vítima de fraude virtual.

Acabaram de sumir com o site www.eletrosampa.com.br, após haver lesado milhares.

Digite o nome eletrosampa no Google e veja você mesmo.

Aí vai a lista de lojas de quadrilhas, tenham muito cuidado: 

01-ascomputadores.com.br
02- atamicro.com.br
03- atashop.com.br
04- atualmicro.com.br
05- audy.com.br
06- belashop.com.br
07- birishop.com.br
08- bondcompras.com.br
09- buskofertas.com.br
10- claudilivros.com.br
11- clicmicros.com.br
12- compuserveinfo.com.br
13- computecnet.com
14- computronics.com.br
15- cristalshop.com.br
16- cyberfast.com.br
17- ddshop.com.br
18- devairgames.com.br
19- digitalpcs.com.br
20- ecportal.com.br
21- eletromicro.com.br
22- eletrototal.com.br
23- euronote.com.br
24- fiveshop.com.br
25- futuracomputadores.com.br
26- galeriashop.com.br
27- insidecomputers.com.br
28- kaled.com.br
29- kapella.com.br
30- katoecia.com
31- lehugo.com.br
32- litetelecom.com.br
33- matrixshop.com.br
34- maxisound.com.br
35- microata.com.br
36- microfest.com.br
37- multishopcompras.com.br
38- navegantes.com.br
39- netmicros.com.br
40- netstart.com.br
41- nikishop.com.br
42- notestar.com.br
43- oferta10.com.br
44- pcihouse.com.br
45- pcishop.com.br
46- pcvitrine.com.br
47- perfumesreal.com.br
48- portalmicro.com.br
49- ravelnet.com.br
50- rgsuprimentos.com.br
51- saturtec.com.br
52- shopamerica.com.br
53- shopsummer.com.br
54- viaclic.com.br
55- digitalplay.com.br

SEJA SOLIDÁRIO, REPASSE!

// Fonte:material veiculado na internet

- - -

PS. Anuncie aqui: materiais, equipamentos, prestação de serviços...
Para isto, contate a redação.



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

- - -

* Cadastro de Leitores: Se você deseja ser um leitor assíduo de nosso jornal, envie uma
mensagem (solicitando inscrição no cadastro de leitores),  para: contraponto@exaluibc.org.br

* Todas as edições do Contraponto estão disponibilizadas no site da Associação dos  Ex-alunos do IBC (exaluibc.org.br), entre no link " contraponto"

* Participe (com criticas e sugestões), ajudem-nos aprimorá-lo, para que, se transforme realmente num canal consistente do nosso segmento.

* Venha fazer parte da nossa entidade:
Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant (existem vários desafios esperando por todos nós).
Lutamos pela difusão e socialização ampliada de atividades, eventos e ações voltadas para  Defesa dos Direitos dos Deficientes Visuais.

* Acompanhe a Associação dos Ex-alunos do I B C no Twitter: @exaluibc

* Faça parte da lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, um espaço onde o foco
é:  os deficientes visuais e seu universo.
(Você pode se inscrever via site da associação: www.exaluibc.org.br)

* Ouça a rádio Contraponto(exaluibc.org.br/rc.m3u), a web-rádio da associação: programas, músicas e muitas informações úteis.

* Conheça a Escola Virtual José Álvares de Azevedo(exaluibc.org.br/escola_virtual.htm): a socialização da informação em nome da cidadania.

* Visite o portal da associação(exaluibc.org.br), muitas informações pertinentes ao segmento dos deficientes visuais.

---

* Solicitamos a difusão deste material  na Internet: pode vir a ser útil para pessoas que você sequer conhece.


*Redator Chefe:
Valdenito de Souza, o nacionalista místico
Rio de Janeiro/RJ

*****
---

"Enquanto houver uma pessoa discriminada, todos nós seremos discriminados."  Por que é mais fácil desintegrar um átomo do que um   preconceito?!

Associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant
(fundação: junho/1960)

